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تعليم وتعلُّم  ..نوعي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االختبارات الدوليةPISA

وصف المشروع

تهيئة طالب المدارس للتعامل مع االختبارات الدوليةPISA

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةPISA

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة طالب مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي المتدربين على
االختبارات الدوليةPISA

طالب مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-10-01

تاريخ النهاية

2020-04-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

صغر عمر الطلبة المستهدفين من التدريب

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االعتماد المدرسي

وصف المشروع

تهيئة عدد من مدارس البنين والبنات لتطبيق االعتماد المدرسي عليها

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المهيئة لتطبيق االعتماد المدرسي عليها

مدارس التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

2020-02-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة الوعي داخل المدارس بمعايير وأهداف االعتماد المدرسي

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

أمانة إدارة التعليم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االستعداد للعام الدراسي القادم

وصف المشروع

برنامج يهدف لضمان الجاهزية واالستعداد المادي والبشري في الميدان لبدء عام دراسي تاجح

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة جاهزية االدارة في نظام األمانة

اجميع اإلدارات أعضاء لجنة االستعداد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2018-10-16

تاريخ النهاية

2019-08-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -المستودعات

المخاطر المتوقعة

تأخر وصول المقررات ،تأخر المخصصات المالية  ،عدم اكتمال
التجهيزات المدرسية

التكلفة الكلية

7000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

المركز العلمي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األكاديميات العلمية

وصف المشروع

هي مقرات وحاضنات علمية تسهم في تعليم العلوم عن طريق منهجيةSTEM .

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم (وزاري)

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الرابع علوم

مؤشر األداء
التشغيلي

أعداد المستفيدين  /ات

طالب وطالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-05-07

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -المركز العلمي

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -المركز العلمي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم تكليف الكوادر البشرية

التكلفة الكلية

200000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تفعيل اليوم العالمي للجودة في التعليم2018

وصف المشروع

نشر ثقافة الجودة في المجتمع من خالل إقامة المناشط التوعوية واالحتفاء بيوم الجودة من خالل تعزيز مفاهيم وقيم الجودة في العمل

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة تفعيل اليوم العالمي للجودة في التعليم في كل مدارس وإدارات
ومكاتب التعليم التابعة لإلدارة

الميدان التربوي والمجتمع المحلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-11-03

تاريخ النهاية

2019-12-29

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المدير العام

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية الكافية

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مدارس الجودة

وصف المشروع

رفع كفاءة المدرسة من خالل قياس األداء والتأكيد على دور النتائج والعناية بالعمليات واستخدام منهجيات الجودة في التحسين لتطوير مدارسنا وبناء النظام المؤسسي
وتجويد بيئات التعلم وتأهيلها للحصول على نظم الجودة لالعتماد وتوطين أدوات الجودة ونماذجها بما يمكن المدرسة من تحسين ممارساته.

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

الهدف التفصيلي

تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المطبقة للمشروع

مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات-

المخاطر المتوقعة

تأخر مكاتب التعليم في إبالغ المدارس المختارة.

التكلفة الكلية

0

2020-04-09
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة تعليم الطائف لألداء المتميز

وصف المشروع

جائزة سنوية تقدمها اإلدارة ممثلة في مركز التميز لعدة فئات منهم) طالب التربية الخاصة (وتكريمهم ودعمهم للمشاركة في جوائز التميز األخرى.

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

العناية بالفئات ذوي االحتياجات الخاصة.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين من الفئة المستهدفة

طالب التربية الخاصة 3متوسط وطالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

1440-06-27

تاريخ النهاية

1440-08-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -التربية الخاصة

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التربية الخاصة

المخاطر المتوقعة

ضعف إقبال الطالب والطالبات للمشاركة في الجوائز المحليةواإلقليمية والعالمية

التكلفة الكلية

30000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

المركز العلمي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

سفراءSTEM

وصف المشروع

عبارة عن مجموعة من الورش االثرائية للعلوم وتطبيقاتها ذات محتوى وتجهيزات متنقلة يتم إدارتها وتشغيلها بكوادر المركز العلمي المؤهلة.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار (وزاري)

الهدف التفصيلي

إتاحة فرص التعلم لكافة الفئات العمرية في سن التعليم في مراحل
التعليم العام المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المشمولين بخدمات النقل التعليمي في التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين  /ات

طالب وطالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-10-13

تاريخ النهاية

2019-10-24

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -المركز العلمي

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -المركز العلمي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم تكليف الكوادر البشرية المؤهلة

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نحو مستقبل تقني

وصف المشروع

أنشطة تدريبية تقنية مقننة لرفع كفاءة ممارسات التعليم والتعليم التقني ،وانعكاسها على منظومة ومخرجات التعليم.

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية التي حصلت عليها الفئة المستهدفة

معلمات ومشرفات المرحلة الثانوية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

1440-06-20

تاريخ النهاية

1440-03-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم توفر التقنيات المناسبة لتحقيق نتائج المشروع في المدارس.

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إعالمي المصيف

وصف المشروع

تدريب الطالب والطالبات على اإلخراج واإلنتاج ,واالستفادة من تجهيزات مراكز اإلعالم بالمدارس

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة األسر المشاركة في األنشطة المدرسية بمدارس التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد مقاطع الفيديو لكل طالب وطالبة من المشاركين

الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2019-09-08

تاريخ النهاية

2019-09-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية

التكلفة الكلية

25000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة المنسق اإلعالمي المتميز

وصف المشروع

مسابقة إعالمية تستهدف المنسقين والمنسقات لرفع مستوى إبداعهم اإلعالمي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تقوية دور المعلم في المدرسة والمجتمع.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المتحقق من ملف المنسق/ة اإلعالمي

المنسقين والمنسقات اإلعالميين بالمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-03-24

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم وجود راعي لجوائز المسابقة

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

"أكرمك فأكرمه"

وصف المشروع

حملة وطنية إعالمية تحت عنوان أكرمك فأكرمه

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب والطالبات المشاركين في الحملة

الطالب والطالبات  +المجتمع الخارجي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2019-05-05

تاريخ النهاية

2019-05-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية الكافية

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األسابيع التربوية القيمية

وصف المشروع

إقامة أسابيع تربوية لتبني عددَا من القيم وتعزيزها

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المواد اإلعالمية مقرؤة ومشاهدة ومسموعة

الطالب والطالبات  -المجتمع الخارجي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2019-04-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -خدمات الطالب

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية الكافية إلنتاج المواد اإلعالمية

التكلفة الكلية

10000

30

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ملتقى إعالمي على مستوى وزارة التعليم

وصف المشروع

إقامة ملتقى إعالمي على مستوى اإلدارة أو المنطقة أو الوزارة.

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد التحديات والفرص التي تواجه اإلعالميين

مدراء اإلعالم في إدارة التعليم  +مشرفو ومشرفات اإلعالم  +الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2019-09-02

الجهة المساندة

-أمانة إدارة التعليم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية الكافية إلقامة الملتقى

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع اجازتي

وصف المشروع

فعاليات وأنشطة ترفيهيه خالل اجازة الصيف

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات الملتحقات باألندية الصيفية

طالبات التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-05-15

تاريخ النهاية

2019-08-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المستفيدات

التكلفة الكلية

40000

32

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أندية مدارس الحي

وصف المشروع

مدارس داخل األحياء تم تجهيزها لممارسة األنشطة التعليمية والترويحية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدات من برامج أندية الحي

جميع شرائح المجتمع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-04-03

تاريخ النهاية

2019-12-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المرتادات

التكلفة الكلية

70000

33

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ثقافة الحوار ومهارات االتصال

وصف المشروع

برنامج يعنى بتعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع على مستوى المحافظة

متوسط وثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-10

تاريخ النهاية

2019-12-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أولمبياد اللغة العربية

وصف المشروع

مسابقة سنوية في مادة اللغة العربية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع على مستوى المحافظة

متوسط وثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-10

تاريخ النهاية

2019-12-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المسرح المدرسي

وصف المشروع

عروض مسرحية هادفة في مختلف المجاالت

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المرشحات من المدارس

متوسط وثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-10

تاريخ النهاية

2019-12-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

8000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المهارات األدبية

وصف المشروع

مجموعةمن المهارات األدبية متضمنة مجاالت الشعر العربي ،القصة القصيرة،االلقاء واالرتجال

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المدارس

طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-10

تاريخ النهاية

2019-12-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

6000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األولمبياد الوطنى للتاريخ

وصف المشروع

مسابقة سنوية تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم للتنافس بظريقة ابداعية بين طلبة التعليم الثانوي في المعلومات التاريخية للمملكة العربة
السعودية و التاريخ الدولي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات من محافظة الطائف

طالبات المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-04-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

المشكالت التقنية في الموقع األلكتروني

التكلفة الكلية

3000

38

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع االحتفاء باليوم الوطني89

وصف المشروع

االحتفاء بذكرى توحيد المملكة وتأسيسها وتعزيز قيم االنتماء والوالء للدين ثم الملك والوطن من خالل اعداد االطار العام واإلشراف عليه وتوجيه الميدان لالحتفاء وتنفيذ
الفعاليات واألنشطة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركات في االحتفاء باليوم الوطني 92

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-10-03

تاريخ النهاية

2019-11-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

عدم الوعي بضوابط استخدام العلم السعودي

التكلفة الكلية

7000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

العمل التطوعي في الميدان التربوي

وصف المشروع

أعمال تطوعية طالبية تنمي المسؤولية االجتماعية وتعزز حب العمل التطوعي تخدم المدرسة والمجتمع والوطن

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الفعاليات التطوعية

طالبات التعليم العام لجميع المراحل الثالثة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-05-11

تاريخ النهاية

2019-11-04

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

عدم الوعي الكافي بتوثيق المشروع

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

وصف المشروع

هو برنامج يشمل على انشطة حركية و تمرينات بدنية و يسعى البرنامج الى نشر الوعى بممارسة النشاط البدني ألكساب الطالبات اللياقة البدنية المعززة للصحة و تعزيز
األتجاهات األجتماعية و السلوك التعاةنى بين الطالبات وأكساب الطالبات الثقة بالنفس

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المستفيدات من المشروع

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

2019-05-13

تاريخ النهاية

2019-11-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة االمكانيات المادية لتجهيز الصاالت رياضية من أدوات ومعدات
رياضية  ,واالفتقار الى مدربات متخصصات في التربية البدنية يقمن
بدور التدريب خاصة في الجوانب العملية و عدم وجود ميزانيات مالية
كافية ألقامة برامج تأهيلية للمعلماتو كثرة المدارس و الطالبات
المستفيدات من البرنامج

التكلفة الكلية

4000

41

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تحدي البرمجة

وصف المشروع

مسابقة علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم بحيث تجتمع فيها الطالبات لعرض تطبيقات الهواتف واألجهزة اللوحية في أجواء مليئة بالتنافس
والتحفيز

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد التطبيقات المرشحة على مستوى المحافظة

المرحلة المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

1440-05-08

تاريخ النهاية

1440-12-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المرشحات للمرحلة النهائية بالنسبة للعدد المطلوب رفعه
من كل ادارة

التكلفة الكلية

500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة على األخضر مشينا

وصف المشروع

عقد منافسة سنوية بين طلبة التعليم العام في مجال البيئة يقدم من خاللها المشارك مقطع فديو أو صورة فوتوغرافية أو رسما يعرض فيه محتوى حرا حول إحدى القضايا
البيئية وفق محاور محددة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األعمال المرشحة

المرحلة االبتدائية والمتوسطة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1440-05-08

تاريخ النهاية

1440-12-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المرشحين بالنسبة لحدود المسابقة

التكلفة الكلية

500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة

وصف المشروع

تجمع تربوي علمي للطلبة في المملكة يعرضون فيه تقارير مشروعاتهم البحثية وفق محاور محددة في عدد من الموضوعات المحددة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األبحاث المرشحة

المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

1440-05-08

تاريخ النهاية

1440-12-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

صعوبة النواصل مع الجهات التي تخدم البحث

التكلفة الكلية

500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج جلوب البيئي

وصف المشروع

برنامج علمي تعليمي دولي يهدف لتكوين األجيال القادمة من علماء المستقبل في مجال البيئة من خالل قيام الطلبة بمجموعة من القياسات البيئية وتسجيلها في
قاعدة بيانات البرنامج واالستفادة منها في إجراء دراسات علمية بيئية،

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد القياسات والقراءات المدخلة

المرحلة المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1440-05-08

تاريخ النهاية

1440-12-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

صعوبة شراء أجهزة برنامج جلوب البيئي

التكلفة الكلية

500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ريادي

وصف المشروع

هو ميادرة تهدف الى ادخال الطلبة سوق العمل وخلق فرص وظيفية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاريع المرشحة على مستوى المحافظة

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-03-03

تاريخ النهاية

2019-11-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات والميسرات

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أولمبياد التصميم الفني

وصف المشروع

حزمة من المسابقات الفنية تنمي مهارات التصميم الفني لدى طالبات التعليم العام

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-05

تاريخ النهاية

2019-04-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

2000

47

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي

وصف المشروع

حزمة من المسابقات الفنية تنمي مهارات الرسم باستخدام اقالم الرصاص والفحم واألقالم الملونة والتصوير التشكيلي لدى طالبات التعليم العام

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات من مدارس المحافظة

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-05

تاريخ النهاية

2019-05-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

3000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أولمبياد الخط العربي والزخرفة اإلسالمية

وصف المشروع

حزمة من المسابقات الفنية تنمي مهارات الخط العربي والزخرفة اإلسالمية لدى طالبات التعليم العام

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات على مستوى المحافظة

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-03-03

تاريخ النهاية

2019-05-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة عدد الطالبات

التكلفة الكلية

3000

49

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج االرشادي للموهوبات

وصف المشروع

برنامج ارشادي وقائي يقدم للطالبات الموهوبات من خالل االنشطة الجماعية والفردية لتنمية شخصية الطالبة على عدة محاور اساسية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المستفيدات من البرنامج

الفئة المستهدفة

الطالبات المستفيدات من برامج ادارة الموهوبات في المدارس (دارس الرعاية الصباحية  ،فصول الموهوبات  ،برامج مسائية .....الخ )

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-11-10

تاريخ النهاية

2020-04-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم تطبيق االنشطة الخاصة بالبرنامج االرشادي بطريقة صحيحة

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف-
بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رؤية وطن ومصفوفة قيم

وصف المشروع

تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والمهنية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المشاركات في المشروع

طالبات المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-09-15

تاريخ النهاية

2019-12-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات-

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عزوف بعض الطالبات عن حضور البرامج التدريبية

التكلفة الكلية

10
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

رياض األطفال
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع
الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

تكنولوجيا التواصل الفعال (الروضة و األسرة)
نظرا ألهمية تكامل األدوار بين األسرة و الروضة بما يحقق مصلحة األطفال حيث أنها ركيزة من ركائز منهج التعلم الذاتي و ألهمية استخدام تقنية الواقع المعزز
) )Augmented Realityوتفعيل التطبيق اإللكتروني )  ( HP Revealفي تحقيق التواصل الفعال بين األسرة و الروضة حيث أنه ينقل الواقع الفعلي لممارسة األطفال
لألنشطة اليومية خالل فترات البرنامج اليومي بالروضة وكذلك ينقل دور األسرة في تنمية مهارات الطفل الستكمال دور الروضة.
إتاحة فرص التعلم لكافة الفئات العمرية في سن التعليم في مراحل
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
الهدف التفصيلي
التعليم العام المختلفة.
مدى الحياة للجميع
نسبة القيد اإلجمالية في برامج رياض األطفال

الفئة المستهدفة

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الروضات المستخدمة للبرنامج

الروضة و األسرة

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2018-10-07

تاريخ النهاية

2019-05-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -رياض األطفال

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أولمبياد الروبوت

وصف المشروع

هي مسابقات علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم ،بحيث يجتمع فيه الطلبة بشكل فرق تنافسية من خالل مجموعة من التحديات ومسابقات
الروبوت المتعددة.
الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الفرق المرشحة من المدارس

الفئة المستهدفة

طالبات التعليم العام ( الثانوية  .المتوسطة) .

تصنيف المشروع

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

وزاري

تاريخ البداية

مجال المشروع

تقني

تاريخ النهاية

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

ارتفاع اسعار األجهزة وقلة الميزانية التشغيلية في المدرسة

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األولمبياد الوطني لريادة االعمال

وصف المشروع

مسابقة تهدف الى نشر ثقافة العمل الحر والدخول في سوق العمل

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

جميع طالبات التعليم العام بما فيهن التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-03-14

تاريخ النهاية

2019-11-14

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات والميسرات

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األولمبياد الوطني في العلوم والرياضيات

وصف المشروع

حزمة من المسابقات السنوية في مجاالت العلوم والرياضيات ،متعددة المراحل والمستويات وفق خطة زمنية محددة خالل العام الدراسي وتستهدف طلبة المراحل
االبتدائية( الصفوف العليا )والمتوسط والثانوية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

طالبات التعليم العام ( الثانوية  .المتوسطة  .الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية)
وزاري

تاريخ البداية

مجال المشروع

علمي

تاريخ النهاية

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

صعوبة التدريب للطالبات خارج وداخل وقت الدوام

التكلفة الكلية

500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االختبارات الدوليةPISA

وصف المشروع

تهيئة طالب المدارس للتعامل مع االختبارات الدوليةPISA

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةPISA

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة طالب مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي المتدربين على
االختبارات الدوليةPISA

طالب مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-10-01

تاريخ النهاية

2020-04-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

صغر عمر الطلبة المستهدفين من التدريب

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالشمال-بنين
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

القارئ الماهر

وصف المشروع

مسابقة على مرحل تتم بين طالب الصف الثاني االبتدائي في مادة لغتي الجميلة

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةPISA

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة طالبالصف الثاني االبتدائي القادرين على التحدث بطالقة

طالب الصف الثاني االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-03-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالشمال-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

البعد الجغرافي لمدارس المكتب

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

العمل التطوعي

وصف المشروع

تنفيذ الطالب ألعمال تطوعية في البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بهدف غرس ثقافة العمل التطوعي في نفوس ابناءنا الطالب

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في المشروع

الطالب في جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2019-01-27

تاريخ النهاية

2019-12-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف الميزانية التشغيلية وعدم وجود مقر ثابت

التكلفة الكلية

40000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المرسم الحر

وصف المشروع

برنامج مهني يجمع طالب التعليم العام وطالب التربية الخاصة في احدى الحدائق في الهواء الطلق لرسم الطبيعة الخالبة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين في المرسم الحر

طالب جميع المراحل الدراسية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-12-15

تاريخ النهاية

2019-10-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

30000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

يدا بيد لخدمة المجتمع

وصف المشروع

برنامج تدريبي مهني للكشافة لمرحلة المتقدم و تطوعي لخدمة األسر المحتاجة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في المشروع

طالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2019-10-01

تاريخ النهاية

2019-10-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة

وصف المشروع

تجمع تربوي علمي للطلبة لعرض تقارير مشروعاتهم البحثية وفق محاور محددة في مجال الطاقة المتجددة وأثرها في التنمية المستدامة لتحقيق رؤية  2030وبعدها يتم
مناقشة المشروعات وتبادل اآلراء والخروج بالتوصيات العلمية.

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشروعات البحثية المقدمة من الطلبة

جميع مراحل التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-08

تاريخ النهاية

2019-10-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف المخصص المالي

التكلفة الكلية

200000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبادرة ريادي

وصف المشروع

نشر ثقافة ريادة االعمال واالستثمار لطالب التعليم وتأهيلهم لسوق العمل

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في المبادرة

طالب المرحلة الثانوية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-13

تاريخ النهاية

2019-12-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف المخصص المالي

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تطوير التعليم االبتدائي

وصف المشروع

تدريس اللغة االنجليزية للصف الثاني والثالث االبتدائي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المستفيدين من المشروع تطوير للصفين الثاني والثالث االبتدائي

طالب الصف الثالث والثاني االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

بعد المدارس النائية

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع الطالب المدرب (تثقيف األقران)

وصف المشروع

برنامج تدريبي يقوم بتأهيل الطالب وتنمية مهاراتهم في اإللقاء والتدريب ليصبحوا قادرين على تدريب أقرانهم والتأثير اإليجابي فيهم وتنمية مهاراتهم الحياتية.

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المنفدين للمشروع

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-12-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف الميزانية التشغيلية

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي

وصف المشروع

اظهار اهمية اللغة العربية باعتبارها لغة هوية وانتماء

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في االحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم االهتمام وضعف االعالم في النوعية

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلرشاد التعليمي والمهني

وصف المشروع

يهدف إلى مساعدة الطالب على اتخاذ القرار واختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

توجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األنشطة المنفذة في المشروع

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي للبرنامج

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بشرق الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تميزي في معملي

وصف المشروع

الكشف عن الطالب المتميزين في عملية تعلم العلوم  ،وتنمية مواهبهم العملية في التجارب العلمية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المتميزين اللذين تم اكتشافهم

طالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2018-02-25

تاريخ النهاية

2022-04-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

التربية الخاصة
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

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

وصف المشروع

حث المدارس األهلية على افتتاح أقسام خاصة لطالب التربية الخاصة

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

الهدف التفصيلي

تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة  (6-18سنة)

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد تصاريح الموافقة على إحداث اقسام تربية خاصة

مدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة-

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

عدم تقدم مدارس أهلية بطلب فتح أقسام خاصة بالتربية الخاصة

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

التربية الخاصة
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قبول الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة

وصف المشروع

اجراء عمليات القياس والتشخيص إلحالة الطالب ممن تنطبق عليهم شروط القبول إلى المكان التربوي المالئم لحالته

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

العناية بالفئات ذوي االحتياجات الخاصة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد احاالت الطالب للمراكز والمعاهد والبرامج إلجراء القياس

طالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد

جهة أخرى

اليوجد

المخاطر المتوقعة

نقل معلمي التدريبات السلوكية ،عدم وجود تقارير من وزارة الصحة

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

العمل الجماعي

وصف المشروع

العمل الجماعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة حضور المستهدفين في المشروع

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

1440-07-03

تاريخ النهاية

1440-07-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

3000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تطوير إجراءات االختبارات في نظام المقررات

وصف المشروع

تطوير إجراءات االختبارات في نظام المقررات

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة حضور المستهدفين من القادة والوكالء

القادة والوكالء

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

1439-12-22

تاريخ النهاية

1440-01-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

2000

71

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تصميم الخطط العالجية لطالب الصفوف األولية

وصف المشروع

تصميم الخطط العالجية لطالب الصفوف األولية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة حضور المستهدفين من معلمي الصفوف األولية

معلمي الصفوف األولية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

1440-03-10

تاريخ النهاية

1440-04-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

النحت على الفلين

وصف المشروع

تنفيذ ورشة عمل النحت على الفلين لمعلمين المرحلة االبتدائية والمتوسطة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد أعمال النحت على الفلين المنفذة من قبل الطالب بعد الورشة

معلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1440-01-27

تاريخ النهاية

1440-01-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000

73

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بطولة الطائرة

وصف المشروع

إقامة بطولة لرياضة الطائرة للمرحلة الثانوية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة مشاركة الطالب في البطولة

طالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

1440-02-19

تاريخ النهاية

1440-04-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أندية الحي الترفيهية التعليمية

وصف المشروع

هي عبارة عن مدارس داخل األحياء يتم تجهيزها لممارسة األنشطة التعليمية والترويحية ،وتستهدف الطلبة – بشكل خاص – إضافة إلى أفراد المجتمع .ويمكن أيضا أن
تكون مرافق مستقلة في شكل أندية ُتنشئ وتجهّز لتكون أكثر شموال واستعدادا لتلبية رغبات المستهدفين كافة وميولهم .وتقدم األندية خدماتها مساء  ,حيث يلتقي
رواد المدرسة بمجموعات لها االهتمامات والميول نفسها؛ لتنمية المهارات وممارسة الهوايات ،واستثمار الوقت ،وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة ،وتسهم
في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع توافقا اجتماعيا ،واستقرارا نفسيا في بيئة تربوية مشوقة وآمنة.

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي

طالب جميع المراحل وأفراد المجتمع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد-

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

تأخر الميزانيات التشغيلية

التكلفة الكلية

200000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بطولة الصاالت

وصف المشروع

مسابقة رياضية في كرة القدم بالصاالت الرياضية لطالب المرحلة المتوسطة بمدارس مكتب الغرب

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في المشروع

طالب المرحلة المتوسطة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-03-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الدعم المالي

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تهيئة الطالب الختبارTIMMS

وصف المشروع

نشر ثقافة االختبارات الدولية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الرابع علوم

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األنشطة المقدمة لطالب الصف الرابع في المشروع

طالب الصف الرابع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

مخاطر بشرية

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج تطوير برامج وأنشطة النشاط الرياضي

وصف المشروع

برنامج يهدف الى تطوير القيادات والمعلمين والبرامج وتحسين نوعية البرامج واألنشطة الرياضية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد البرامج واألنشطة التي تم تطويرها

القيادات والمعلمين والطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

2019-09-07

تاريخ النهاية

2019-12-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف المخصص المالي

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المسرح المدرسي

وصف المشروع

منافسات االداء المسرحي لصقل مواهب الطالب في االداء والتمثيل وغرس القيم االيجابية من خالل المسرح

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المسرحيات المقدمة خالل المنافسات

المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-09-15

تاريخ النهاية

2019-12-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف المخصص المالي

التكلفة الكلية

30000

79

.

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المهارات األدبية

وصف المشروع

مسابقات تنمي مهارات الطالب في االلقاء والكتابة من خالل المنافسة في القصة والشعر والمقال والرسائل البريدية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المشاركين في مشروع المهارات األدبية من الفئة
المستهدفة

طالب المرحلة المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-09-08

تاريخ النهاية

2019-12-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف المخصص المالي

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام التسريع للطالب الموهوبين

وصف المشروع

السماح للطالب الموهوب بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراته ونقله لصفوف دراسية متقدمة

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

الهدف التفصيلي

إتاحة فرص التعلم لكافة الفئات العمرية في سن التعليم في مراحل
التعليم العام المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المسرعين من الفئة المستهدفة

طالب الصف الرابع االبتدائي والصف األول المتوسط المجتازين لمقياس موهبة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2018-09-02

تاريخ النهاية

2019-02-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تحقيق النسبة المطلوبة في الفصل الدراسي األول  /عدم
اجتياز الطالب لالختبار التحصيلي

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالشمال-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بيان

وصف المشروع

مسابقة تركز مهارة االلقاء والتقديم واالستخدام الوظيفي للغة العربية من خالل التحدث عن موضوعات تتضمن قيم ايجابية وتعزز االنتماء الوظيفي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةPISA

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة طالبات الصف الثاني القادرات على التحدث بطالقة لغوية

طالبات الصف الثاني االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-03-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالشمال-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

البعد الجغرافي لمدارس المكتب

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قواعد السلوك والمواظبة

وصف المشروع

تقييم سلوك الطالب ومواظبتهم

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

نسبة االنضباط في المدارس

الطالب

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

التطبيق الخاطئ لقواعد السلوك والمواظبة

التكلفة الكلية

0
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الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قائمة المشكالت الطالبية

وصف المشروع

يهدف الى معرفة المشكالت المدرسية والنفسية والصحية التي تواجه الطالب في المدرسة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

عدد المشكالت المدرسية الصحية والنفسية التي تم التعرف عليها

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-09-15

تاريخ النهاية

2019-09-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

عدم تجاوب بعض المدارس من حيث رفع االحصائيات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المدارس المعززة للسلوك اإليجابي

وصف المشروع

يهدف إلى تعزيز السلوك اإليجابي في نفوس الطالب

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

نسبة السلوكيات اإليجابية التي تم تعزيزها في المدارس المطبقة
للمشروع مقارنة بالمدارس اآلخرى

الطالب

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رفق

وصف المشروع

برنامج إرشادي يهدف إلى خفض العنف ومظاهره المختلفة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

بناء قنوات اتصال فعالة مع األسر وأولياء األمور.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

معدل انخفاض مظاهر العنف األسبوعي في المدارس

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -الشراكة المجتمعية

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي  -عدم التنسيق مع الجهات الداعمة

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التوعية بأضرار التدخين والمخدرات

وصف المشروع

التوعية والوقاية من أضرار التدخين والمخدرات

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األنشطة المنفذة في المشروع

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-07

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التوسع في التعلم النشط

وصف المشروع

ايجابية المتعلم في الموقف التعليمي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءةPISA

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المعلمين الحاصلين على بطاقات التعلم النشط

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تندر حضور المعلمين في المدارس النائية

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اختبار تحصيلي

وصف المشروع

اساليب تقويم الطالب في االختبار الدوليTIMMS

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الرابع
رياضيات

مؤشر األداء
التشغيلي

متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الرابع رياضيات

طالب الصف الرابع االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

خوف الطالب من االختبار

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

تعليم الكبار
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تحسين فرص التعلم للجميع.

وصف المشروع

التعلم مدى الحياة ( استدامة(

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

الهدف التفصيلي

تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة األمية بين الكبار  (15سنة فأكثر ،سعوديين)

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة األمية بين الكبار  ( 15سنة فأكثر  ،سعوديين)

الطالب المنقطعون عن الدراسة من العمر15-60 .

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-05-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -تعليم الكبار

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -الشؤون اإلدارية والمالية

المخاطر المتوقعة

عدم وجود بند كاف لتنفيذ المشروع.

التكلفة الكلية

240000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

االختبارات والقبول-بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تقليص الفجوة

وصف المشروع

تقليص فجوة نتائج الطالب بين الثانوي ونتائج قياس" قدرات -تحصيلي"

الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الثامن
علوم
متوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية  TIMMSالصف الثامن
رياضيات

الفئة المستهدفة

الهدف التفصيلي

تقليص الفجوة بين نتائج اختبارات الثانوية العامة واالختبارات التحصيلية
واختبار القدرات.

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة التقدم في تقليص الفجوة عن خط االساس

طالب المرحلة الثانوية

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-01-05

تاريخ النهاية

2019-05-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

التكلفة الكلية

500

المخاطر المتوقعة

91

المبادرات

92

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

االشراف التربوي-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

أقرأ.أفهم.أتعلم

وصف المبادرة
تصنيف المبادرة

مبادرة عالجية تحسينية تعمل على عالج وتحسين مهارات الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي وتعزز دور معلمات اللغة العربية نحو تجويد الممارسات
التدريسية في مجتمع مهني فاعل باإلضافة إلى تعزيز دور االسرة نحو التشارك مع المدرسة في دعم تعلم الطالبات بمهارات الفهم القرائي وتفعيل االدوار المتعددة
للجهات الداعمة والمساندة.
عالجية

مؤشر األداء

ارتفاع معدل أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى الوزارة

الفئة المستهدفة

طالبات الصف الثالث االبتدائي

تاريخ إطالق المبادرة

2019-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

بشرية  /قلة التخصص االكاديمي( لغة عربيةبين مشرفات ومعمات
الصفوف االولية)

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

االنشطة المعززه للصحة

وصف المبادرة

برنامج يهدف الى تعزيز صحة الطلبة من خالل اندية الحي

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد الطالب المشاركين في البرنامج

الفئة المستهدفة

طالب اندية الحي

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

مخاطر بشريه وماليه

التكلفة الكلية

10000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

البرنامج التتبعي لرعاية الطلبة الفائزين/ات محليا ودوليا

وصف المبادرة

هي مبادرة اطلقت للرعاية واالهتمام بالطلبة الفائزين والفائزات في مسابقات محلية ودولية بما يتالئم مع رؤية المملكة 2030من خالل تنمية مواهبهم وقدراتهم في جميع
المجاالت ومساعدتهم على تحقيق مستقبلهم الدراسي أو المهني والوظيفي والوصول إلى مستويات تحقق أهدافهم وطموح وطنهم

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة ارتفاع مستوى الطلبة الفائزين والفائزات محليا ودوليا

الفئة المستهدفة

الطلبة الفائزين/ات محليا ودوليا

تاريخ إطالق المبادرة

2019-11-29

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل بعض الطلبة لاللتحاق بالبرنامج مع اختالف مراحلهم
التعليمية وظروفهم الخاصة/قلة الكوادر المؤهلة للرعاية والتدريب
وتقديم االستشارات في المجاالت المختلفة /صعوبة ايجاد جهات
تقدم الدعم والرعاية بصورة تطوعية

التكلفة الكلية

60000

95

رابط وثيقة االعتماد

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون المدرسية

التجهيزات المدرسية

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تعليم الطائف يقراء

وصف المبادرة

تعزيز قيم القراءة عن طريق مجموعة من الفعاليات والمشاركات

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد الفعاليات المنفذة

الفئة المستهدفة

الطالب  -الطالبات

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

الدعم المالي

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

العيادة اإللكترونية

وصف المبادرة

يعد توظيف التقنية في تحسين المهارات األساسية للطلبة في المرحلة االبتدائية والمتوسطة من الضروريات التي يفرضها الواقع في ظل شغف الطلبة بالتقنية ،وألهمية
تفعيل الفصول االفتراضية وتوظيف الممارسات التقنية الفاعلة في عملية التعليم النشط ،واالستفادة من الكوادر التعليمية المؤهلة والمدرجة بهدف رفع مستوى تحصيل
الطالبات في المهارات األساسية لمادتي اللغة العربية والرياضيات وإخضاع الطالبات لعدة مراحل تنفيذية يتخللها التقويم بمختلف أنماطه ،ويواكب هذه المبادرة عدة برامج
وفعاليات لتحقيق هذه الغاية.

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

نسبة ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي في المدارس المستهدفة في المواد المحددة

الفئة المستهدفة

طالبات

تاريخ إطالق المبادرة

2018-02-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

--

التكلفة الكلية

00

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

االشراف التربوي-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

أنا مستعد

وصف المبادرة

(أنا مستعد )مبادرة تطويرية تهدف لتحقيق مبادرة من مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني  9191وهي :تطوير مصفوفة متكاملة للمهارات الشخصية المؤدية للنجاح في
الحياة العامة والمهنية .من خالل بناء مصفوفة للمهارات الشخصية المتمثلة في :القيادة ،االتصال ،التفاوض ،التفكير اإلبداعي ،حل المشكالت ،صنع القرارات واتخاذها،
التخطيط ،تقديم العروض ،التسويق ،والتعلم الذاتي.

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

1-عدد الطالبات المشاركات في المبادرة 2-

الفئة المستهدفة

طالبات المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2018-11-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ادارية ( عدم تنوع جهات التدريب  -عدم التزام الجهات بالتدريب وفق
مصفوفة المهارات)

التكلفة الكلية

.عدد ساعات التدريب

30

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102
(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تحدي التطبيقات البرمجية

وصف المبادرة

مسابقة تنافسية بين الطالبات بمختلف المدارس للمرحلتين المتوسطة الثانوية من خالل تصميم تطبيقات برمجية في ضوء موضوعات مقررات الحاسب للمرحلتين للنهوض
بمستوى التحصيل الدراسي للطالبات في البرمجة من خالل الدخول في منافسات وتحديات برمجية وتأهيل الطالبات للمسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في مجال
التطبيقات البرمجية مع دعم المحتوى الرقمي في المجاالت العلمية والتربوية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة التطبيقات البرمجية المتكاملة من صنع الطالبات

الفئة المستهدفة

طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

أعطال أجهزة الحاسب اآللي بالمعامل  -عدم توفر صيانة مستمرة

التكلفة الكلية

3000

رابط وثيقة االعتماد
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بالحويه-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تطوير مهارة الحدث باللغة االنجليزية

وصف المبادرة

مبادرة تطوير مهارة التحدث الغة االنجليزيه باستخدام التقنيه الحديثه لالتصال التفاعلي من خالل تطبيق كامبلي

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة التحسن في مستوى تحدث طالبات المرحلة المتوسطة للغة االنجليزية

الفئة المستهدفة

طالبة المرحلة المتوسطة

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-14

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بالحويه-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

100

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تعديل

وصف المبادرة

تعني تعديل اتجاهات الطالب السلبية نحو المهن والحرف ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم المهني واكسابهم مهارات التخطيط

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة التحاق الطالب بالمجاالت المهنية بعد المرحلة الثانوية (احصائيات الكليات والمعاهد المهنية)

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -الشراكة المجتمعية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم وجود قاعات تدريب وورش فنية بالمدارس  -قلة الدعم المالي

التكلفة الكلية

10000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

رياض األطفال

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة تكنولوجيا التواصل الفعال( الروضة و األسرة)

وصف المبادرة

نظرآ ألهمية تكامل األدوار بين األسرة و الروضة بما يحقق مصلحة األطفال حيث أنها ركيزة من ركائز منهج التعلم الذاتي و ألهمية استخدام تقنية الواقع المعزز (
)  Augmented Realityوتفعيل التطبيق اإللكتروني )  ( HP Revealفي تحقيق التواصل الفعال بين األسرة و الروضة حيث أنه ينقل الواقع الفعلي لممارسة األطفال
لألنشطة اليومية خالل فترات البرنامج اليومي بالروضة وكذلك ينقل دور األسرة في تنمية مهارات الطفل الستكمال دور الروضة.

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة الزيادة في أعداد المستخدمين للتطبيق

الفئة المستهدفة

الروضة و األسرة

تاريخ إطالق المبادرة

2018-10-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -رياض األطفال

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

102

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

روبو الطائف

وصف المبادرة

استحداث قسم للروبوت والذكاء االصطناعي يجمع المهتمين بهذا العلم بإطار مجتمع مهني تعلمي

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نتائج الطالب في المسابقات المحلية والوطنية والدولية

الفئة المستهدفة

طالب و معلمين

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

180000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

سباق التجارب ) صمّم  -جرّب  -تعلّم(

وصف المبادرة

مسابقة بين طالب المرحلة الثانوية في تصميم تجارب عملية لمواد العلوم بأدوات بديلة من البيئة للتغلب على مشكلة ضعف تجهيز المختبرات وضعف تفعيلها والتحفيز
الطالب لالبداع واالبتكار والوصول للهدف بطريقة إبداعية واالنتقال من النظرية إلى التطبيق واتباع خطوات الطريقة العلمية في البحث واالستقصاء من أجل تعميق المفهوم
والوصول لتعلم أفضل

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد التجارب البديلة المنتجة من ابداع الطالب

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2017-03-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية

التكلفة الكلية

14000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

التربية الخاصة

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

صناع األمل لتأهيل طالبات ذوي القدرات الخاصة

وصف المبادرة

اكساب الطالبات الخبرات الحرفية الالزمة القامة مشاريع لهن بعد التخرج

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة تدريب طالبات الصف الثالث ثانوي وتأهيلهم مهنيا

الفئة المستهدفة

طالبات ذوي القدرات الخاصة لفئة التخلف العقلي

تاريخ إطالق المبادرة

2017-02-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التربية الخاصة

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

انتهاء المبادرة بخروج معلمات المبادرة

التكلفة الكلية

20.000

رابط وثيقة االعتماد
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الجهة

اإلدارة

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي
إطار المبادرة

اسم المبادرة

طبيب/ة ممرض/ة المستقبل

وصف المبادرة

اكساب الطالب والطالبات في المرحلة الثانوية المهارات الطبية وتهيئتهم لالتحاق بكليات الطب والكليات الصحية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد الطالب والطالبات الملتحقين بالكليات الطبية والصحية

الفئة المستهدفة

طالب وطالبات المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم تعاون الجهات ذات العالقةبالتعليم و بالتدريب من الجهات الطبية

التكلفة الكلية

15000

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

قادر

وصف المبادرة

تهيئة الطالب الختبارات قياس

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة التحسن في معدالت اختبار قياس للفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

طالب الصف الثاني والثالث الثانوي

تاريخ إطالق المبادرة

2018-11-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم وجود اتصال انترنت بالمدارس الثانوية

التكلفة الكلية

15000

رابط وثيقة االعتماد

107

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالخرمه-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة مسابقة األلعاب الحركية للمرحلة االبتدائية

وصف المبادرة

عمل مسابقات حركية لتطوير مهارات الطالب في المرحلة االبتدائية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة إجادة الطالب المشاركين للمهارات المطلوبة

الفئة المستهدفة

طالب مدارس المرحلة االبتدائية

تاريخ إطالق المبادرة

1440-06-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالخرمه-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

108

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالخرمه-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة مسابقة الخط العربي

وصف المبادرة

عمل مسابقة في الخط العربي بين طالب مدارس المكتب

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة الطالب المجيدون لخطي النسخ والرقعة من الطالب المشاركين

الفئة المستهدفة

طالب المدارس في جميع المراحل

تاريخ إطالق المبادرة

1440-03-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالخرمه-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

1000

رابط وثيقة االعتماد

109

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

نادي الموهوبات

وصف المبادرة

تسعى هذه المبادرة نشر ثقافة الموهبة واالبداع لجميع منسوبات المدرسة واولياء االمور

تصنيف المبادرة

محلي

مؤشر األداء

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

الفئة المستهدفة

الطالبات الموهوبات في مدارس العينة المختارة

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم استجابة الطالبات للبرامج المقدمة في نادي الموهوبات

التكلفة الكلية

10000

رابط وثيقة االعتماد

110

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

التربية الخاصة

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة همه

وصف المبادرة

تأهيل طالبات التربية الخاصة مهنيا لتهيئتهم لسوق العمل

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة الطالبات المتدربات على جميع أنشطة المبادرة

الفئة المستهدفة

طالبات ذوي القدرات الخاصة لفئة التخلف العقلي والسمعي والبصري

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

1-تسرب الطالبات عن التدريب 2-عدم توفر ميزانية للمشروع

التكلفة الكلية

50.000

رابط وثيقة االعتماد

111

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

والء

وصف المبادرة

تعزيز الوالء واالنتماء للوطن وقادته من خالل اظهار حب الوطن ودحض ومواجهة الفكر الضال من خالل الجوانب الوقائية والعالجية وتنمية دور المدرسة الريادي في تنمية
المسؤولية لدى الطالب

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

نسبة المشاركات في أنشطة المبادرة

الفئة المستهدفة

جميع طالب التعليم العام

تاريخ إطالق المبادرة

2018-12-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم تعاون الجهات الخارجية

التكلفة الكلية

10000

رابط وثيقة االعتماد
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أداء مؤسسي  ..متميز

113

المشاريع

114

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج ممارس أمن وسالمة

وصف المشروع

إكساب المتدربين والمتدربات المهارات األساسية واالتجاهات اإليجابية في أمور السالمة المدرسية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد ساعات التدريب لمنسقي ومنسقات األمن والسالمة المدرسية

منسقي ومنسقات األمن والسالمة بالمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-04-18

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم صرف ميزانية المشروع قبل التنفيذ من شركة تطوير.

التكلفة الكلية

8500

115

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج دافع الوطني

وصف المشروع

تدريب دروع سالمة بشرية على مهارات دفع أخطار الكوارث وحماية األرواح والممتلكات وتنظيم الحشود.

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد ساعات التدريب لمنسقي األمن والسالمة المدرسية.

منسقي األمن والسالمة المدرسية في المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم صرف ميزانية البرنامج قبل تنفيذه (  .تصرف الميزانية من شركة
تطوير) .

التكلفة الكلية

8500

116

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التدقيق الداخلي

وصف المشروع

إجراء عمليات التدقيق الداخلي لإلدارات ومكاتب التعليم وفق مواصفة9001:2015 ISO

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

تأهيل اإلدارات للحصول على مواصفة األيزو9001:2015.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد عمليات التدقيق الداخلي إلدارات ومكاتب التعليم وفق مواصفة
9001:2015 ISO

اإلدارات ومكاتب التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-10-20

تاريخ النهاية

2020-03-26

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

عدم تقيد اإلدارات ومكاتب التعليم بمواعيد التدقيق .عدم تنفيذ
اإلجراءات التصحيحية

التكلفة الكلية

0

117

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حلقات الجودة

وصف المشروع

رفع كفاءة وفاعلية األداء باستخدام أدوات ومنهجيات الجودة وتشجيع العاملين على االبتكار والتجديد وبناء روح الثقة والتعاون بين األفراد وتنمية مهارات األفراد في تحديد
فرص التحسين وتعزيز المشاركة في صنع واتخاذ القرارات

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التحول إلى اإلدارة بالعمليات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس التي حددت القضايا الملحة
وطرق تحسينها

اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

2020-03-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

تأخر اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس في تحديد القضايا الملحة
وطرق تحسينها

التكلفة الكلية

0

118

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

وصف المشروع

الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

دليل العمليات2
الرقي بمستوى المخرج التعليمي المتميز والمنافس على كل المستويات من خالل االستمرار في عمليات التطوير اإلداري وت ْ
جويد العملباإلدارة العامة وإعادة هندسة
عملياتها  ،وإعداد دليل خاص بعمليات اإلدارة ليَكون بمثابة النَّواة التي ُيبنى عليها تحقيق مفهوم الجودة الشاملة  ،ويتم من خالل تحديد المسؤوليات واإلجراءات المطلوبة
لك ّ
ل عمل من أعمال اإلدارات والمكاتب التابعة لها لتحقيق أعــــلى معايير الكفاءة في التنظيم اإلداري والوظيفي والذي ُيـــلقي بنتائجه على تطوير األداء البشري ،
و ُيسهم في إيجاد الثقافة اإلبداعية والتطويرية لدى العاملين والعامالت وتعزيزها  ،متطلعة بذلك إلى تحقيق الريادة والتميز بتنافسية أدائية مخططة  ،مما يَ ْنعكس إيجابا
على األداء العام لإلدارة.
تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
التحول إلى اإلدارة بالعمليات.
الهدف التفصيلي
وتطويرهم
غير مرتبط بمؤشر

الفئة المستهدفة

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة اإلدارات ومكاتب التعليم الي طورت دليل عملياتها

اإلدارات ومكاتب التعليم

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-10-20

تاريخ النهاية

12020-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -مكتب المساعد للخدمات المساندة

المخاطر المتوقعة

تأخر اإلدارات ومكاتب التعليم في تحديث وتطوير أدلتها

التكلفة الكلية

0

119

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تطوير منهجيات إدارة األداء

وصف المشروع

طرق وأساليب عمل لتطوير وتحسين عمليات النظام اإلداري والتعليمي على نحو مستمر لتحديد ووصف األداء وقياسه

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

تفعيل منهجيات إدارة األداء من قبل اإلدارات والمكاتب.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة اإلدارات ومكاتب التعليم المشاركة في تطوير المنهجيات

اإلدارات المختلفة باإلدارة العامة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

2020-04-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

تأخر اإلدارات في تحديث وتطوير المنهجيات

التكلفة الكلية

0

120

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع
الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي
الفئة المستهدفة

جائزة تعليم الطائف لألداء المتميز
جائزة سنوية تقدمها إدارة تعليم محافظة الطائف متمثلة في مركز التميز لمنسوبيها بهدف تشجيع وتكريم األداء المتميز لفئات المؤسسي" اإلدارات ومكاتب التعليم
والمدارس" ،والفئات الفردية" الطالب ،منسق التميز ،موظف بند األجور "مع تكريم الفئات المشاركة في جائزة التعليم للتميز ،ليصبحوا نماذج مجتمعية رائدة ُيحتذى بها في
عصر التميز ومجتمع المعرفة.
تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا
الهدف التفصيلي
وتطويرهم
غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين من الفئات المستهدفة

اإلدارات التابعة إلدارة التعليم  ،مكاتب التعليم  ،منسقو/ـات التميز باإلدارات والمكاتب  ،المدارس  ،الطالب والطالبات  ،موظفو/ات بند األجور والمستخدمين/ـات

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

1440-07-27

تاريخ النهاية

1440-08-29

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

1العزوف عن التقدم للجائزة لكثرة البرامج نهاية  . 2-استمرار ضعفالدعم المادي وميزانية مركز التميز.

التكلفة الكلية

300000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

التدريب واالبتعاث-بنات
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع
الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

التعلم المدمج للتحول الرقمي( قنن(
مشروع يستهدف تطوير أداء معلمات مدارس التوطين تقنيا بنسبة التقل عن  ٪ 91؛ ليتمكن من دمج التقنية في التعليم من خالل مجموعة برامج تقنية مرحلية نوعية
مخطط لها تتوافق و مستجدات التقنية الحديثة و برنامج التحول الوطني  9191تنفذها مجموعة من المعلمات ذوات كفاءة من مختلف المراحل التعليمية بعد تأهيلهن تقنيا
و مهاريا كمدربات متعاونات.
تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا
الهدف التفصيلي
وتطويرهم
متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

الفئة المستهدفة

مؤشر األداء
التشغيلي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملتها المعلمات.

شاغالت الوظائف التعليمية) أمينات مصادر التعلم  -المعلمات(

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

/ 0عدم وجود ميزانية / 9 .نقص الكادر التدريبي على مستوى اإلدارة
العامة للتعليم وعلى مستوى إدارة التدريب في مجال التعلم المدمج
للتحول الرقمي / ٣ .افتقار البيئة التدريبية لتجهيزات تقنية نوعية (
معامل حاسبة  -برامج حاسوبية متقدمة لضخامة تكلفة توفيرها ماديا
-شبكات نت) .

التكلفة الكلية

40000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

التجهيزات المدرسية
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوير المهني المناء /أمينات مراكز مصادر التعلم ومحضري ومحضرات المختبرات وتقنيات التعليم

وصف المشروع

تدريب وتاهيل العاملين في مجال مصادر التعلم والتقنيات والمختبرات المدرسية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية التي استكملها أفراد الفئة المستهدفة

الميدان التعليمي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-03-01

تاريخ النهاية

2019-03-19

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم حضور المكاتب الخارجية للتدريب

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ادارة االزمات في المدارس

وصف المشروع

تدريب المرشدين والمرشدات الصحيين والصحيات على الية ادارة االزمات الصحية داخل المدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية في مجال ادارة االزمات الصحية داخل المدارس

المرشدون/ات الصحيون /ات في المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2019-02-01

تاريخ النهاية

2019-06-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة األمن والسالمة

المخاطر المتوقعة

عدم وجود جهات متعاونة ذات عالقة بالتدريب على ادارة االزمات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تبادل الخبرات اإلشرافية

وصف المشروع

زيارة عدد من االدارات التعليمية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

استخدام األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي.

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الزيارات المتبادلة بين االدارات التعليمية

المشرفون التربويون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

التكاليف المالية

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الوصول إلى جميع المتعلمين

وصف المشروع

الوصول إلى جميع المتعلمين

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

استخدام األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة حضور الفئة المستهدفة في المشروع

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

1440-05-21

تاريخ النهاية

1440-05-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

3000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

آلية بناء خطة تدريب المدرسة

وصف المشروع

آلية بناء خطة تدريب المدرسة

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة حضور الفئة المستهدفة في المشروع

وكالء المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

1440-02-26

تاريخ النهاية

1440-02-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع القيادات المستقبلية

وصف المشروع

استنبات قادة ووكالء مدارس من الميدان التعليمي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد القادة والوكالء الذين تم تأهيلهم من خالل المشروع

قادة ووكالء المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اليوجد

المخاطر المتوقعة

عزوف عن القيادة المدرسية

التكلفة الكلية

40000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف-
بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

منح عضوية االشراف التربوي

وصف المشروع

تنمية قيادة الصف الثاني لإلشراف التربوي واكساب المعلمين المتميزين مهارات واساليب االشراف التربوي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المعلمون المتميزون الذين تم اكسابهم مهارات واساليب االشراف
التربوي

المعلمون المتميزون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-04-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف-بنين

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -شؤون المعلمين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تدريب المشرفين الجدد

وصف المشروع

تنمية مهارات المشرفين الجدد في االشراف وأساليبه

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة المعلمين المجتازين الختبار" قياس"

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية التي استكملها أفراد الفئة المستهدفة

المشرفون الجدد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-08-02

تاريخ النهاية

2019-09-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اجتياز اختبار قياس

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

منظومة قيادة االداء االشرافي والمدرسي

وصف المشروع

تحسين وتطوير االشراف التربوي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

استخدام األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة المعلمين المجتازين الختبار" قياس"

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الفجوة بين األداء الحالي والمرغوب

المشرفون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تقنية وفنية

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج ممارس أمن وسالمة

وصف المشروع

إكساب المتدربين والمتدربات المهارات األساسية واالتجاهات اإليجابية في أمور السالمة المدرسية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب عدد الساعات التدريبية التي تم استكمالها في برنامج ممارس
األمن والسالمة

منسقوا ومنسقات األمن والسالمة بالمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-04-18

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم صرف ميزانية المشروع قبل التنفيذ من شركة تطوير.

التكلفة الكلية

8500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج دافع الوطني

وصف المشروع

تدريب دروع سالمة بشرية على مهارات دفع أخطار الكوارث وحماية األرواح والممتلكات وتنظيم الحشود.

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب عدد الساعات التدريبية التي تم استكمالها في برنامج دافع
الوطني .

منسقي األمن والسالمة المدرسية في المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم صرف ميزانية البرنامج قبل تنفيذه (  .تصرف الميزانية من شركة
تطوير) .

التكلفة الكلية

8500

133

المبادرات

134

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بشرق الطائف-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

استبدال الملف الورقي للمشرف التربوي بملف إلكتروني

وصف المبادرة

ملف اإلنجاز االلكتروني المتميز

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة التعامل مع الملف االلكتروني من قبل الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

المشرف التربوي

تاريخ إطالق المبادرة

2018-05-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

135

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

آفاق القادة

وصف المبادرة

تنفيذ مجتمعات التعلم المهني لقائدات ووكيالت المدارس تهدف إلى تحسين وتطوير وتجويد أداء مستوى القيادة المدرسية يشارك في تفعيلها فرق من قائدات ووكيالت
المدارس من خالل إنشاء مركز يشمل وحدات متنوعةيتم فيها تبادل الخبرات التطويرية في جميع النواحي االدارية والفنية والتي تستهدف البيئة المدرسية وتطوير
السجالت والملفات االدارية وتحديث وضبط الوثائق ونقد اللوائح واالدلة المنظمة للعمل وتقديم المقترحات الالزمة حيالها ومواكبة االتجاهات الحديثة في القيادة المدرسية
بتفعيل الورش واللقاءات بين القادة وتمكينهم من تنفيذ التجارب وتقديم الدراسات والبحوث

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

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

الفئة المستهدفة

قائدات ووكيالت المدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2018-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم توفر االمكانات المادية  -ضيق الوقت لدى مشرفات القيادة
المدرسية للوقوف على سير عمل المركز

التكلفة الكلية

6000

رابط وثيقة االعتماد

136

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

سفيرات القيادة

وصف المبادرة

مبادرة أطلقتها إدارة الشؤون التعليمية( بنات )للتطوير والرفع من المستوى القيادي بما يتالءم مع مستجدات العصر وذلك من خالل إيجاد نموذج محلي يمكن نشره
وتعميمه بين إدارات التعليم بما ُيمك ّ ْ
ن من تطوير األداء القيادي من خالل ضوابط وآليات عمل يتم من خاللها اختيار األكفأ ليكن سفيرات للقيادة ووصوال إلى بيوت خبرة ذات
مخرج تعليمي متميز.

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

متوسط عدد ساعات النمو المهني للقيلدات التعليمية

الفئة المستهدفة

القائدات -الوكيالت

تاريخ إطالق المبادرة

2017-12-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم توفر مباني مدرسية تدعم بناء بيوت خبرة  -عدم توفر كوادر
مؤهلة تدعم عملية التدريب

التكلفة الكلية

15000

رابط وثيقة االعتماد

137

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالخرمه-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة طريقك إلى الجامعة

وصف المبادرة

تقديم نصائح وإرشادات للطالب المتخرجين من التعليم العام والمتوجهين إلى التعليم الجامعي

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة الطالب المستفيدين من المبادرة

الفئة المستهدفة

طالب المدارس في المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

1440-06-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالخرمه-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

138

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

معا نبادر

وصف المبادرة

تمكين المدرسة من اعداد المبادرات المتميزة بنوعيها العالجي والتطويري

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المبادرات التي تم إعدادها من قبل الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

المعلمين

تاريخ إطالق المبادرة

2019-08-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد
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بيئة تعليمية  ..جاذبة

140

المشاريع

141

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الحراسات األمنية في المدارس

وصف المشروع

توظيف ومتابعة حراس أمن في مدارس التعليم (بنين وبنات)

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافق.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس التي تم تأمين الحراسة األمنية لها

مدارس التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف عدد الحراسات المعتمدة لتعليم الطائف  ،عدم وجود فرع
للمؤسسة المشغلة في الطائف

التكلفة الكلية

0

142

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خطط اإلخالء

وصف المشروع

تدريب الطالب والطالبات ومنسوبي المدارس لتنفيذ خطط اإلخالء

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة خطط اإلخالء المنفذ ابلمدارس

جميع مدارس التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

المجمعات المدرسية التي لها اكثر من رقم وزاري ترفع خطة إخالءواحدة فقط  ،بينما تحسب النسبة على جميع المدارس التي لها رقم
وزاري  .عدم تجاوب المدارس في تنفيذ خطط اإلخالء كل شهر.

التكلفة الكلية

0

143

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام بالغات

وصف المشروع

تسجيل جميع المخاطر في المباني المدرسية  ،وتقوم إدارة األمن والسالمة بتمريرها إلى الجهة المعنية ومتابعتها.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافق.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة البالغات المغلقة إلى عدد البالغات الكلي

جميع مدارس التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -التشغيل والصيانة

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

متوقع عدم اغالق جميع البالغات يعود لعدد من األسباب  :عدموجود فرقة صيانة في إدارة األمن والسالمة لمباشرة الحالت وإغالق
البالغات  ،التجاوب مع شركات الصيانة بطئ  ،وجود بالغات ليس لها
عالقة باألمن والسالمة.

التكلفة الكلية

اليوجد-

0

144

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

المركز العلمي
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الوحدات العلمية

وصف المشروع

تدريب الطالب والطالبات الذين لديهم ميول علمية والبارزين في المجاالت العلمية ويستخدم مبدأ  STEMلتفسير وتبسيط المبادئ العلمية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين  /ات

الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-01

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -المركز العلمي

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -المركز العلمي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم توفر الكوادر البشرية

التكلفة الكلية

120000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

المركز العلمي
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الشراكات المدرسية

وصف المشروع

الشراكة مع مدارس إدارة التعليم التي يتبع لها المركز العلمي وذلك بهدف الوصول ألكبر شريحة ممكنة من الطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات وجذبهم لبرامج المركز
العلمي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين  /ات

الفئة المستهدفة

عموم الطالب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام ,إضافة إلى ذوي المواهب والميول العلمية ,ومنسوبي التعليم من معلمين ومشرفين ومختلف شرائح المجتمع

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-01

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -المركز العلمي

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -المركز العلمي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم تكليف الكوادر البشرية

التكلفة الكلية

40000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام راسل

وصف المشروع

مشروع يعنى بالمراسالت الداخلية والخارجية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد اليوزارت المعتمدة

االدارات  /المكاتب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

انقطاع التيار الكهربائي

التكلفة الكلية

0

147

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فرسان التميز

وصف المشروع

قاعدة بيانات للطالب الحاصلين على جوائز في مجاالت النشاط والموهبة والتربية الخاصة ،لالستفادة منها في تغذية الجوائز.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين في جوائز التميز من فرسان التميز

الطالب والطالبات الحاصلين على جوائز في مجاالت النشاط والموهبة والتربية الخاصة.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

1440-07-24

تاريخ النهاية

1440-08-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

تأخر اإلدارات في إرسال بيانات الطالب

التكلفة الكلية

5000

148

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

معرض التميز

وصف المشروع

نشر ثقافة التميز التنافسية اإلبداعية بين المجتمع التعليمي ،لتحفيز األداء واكتشاف الطاقات المواهب ،وتوجييها نحو بلوغ مراحل متقدمة التميز.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الزوار لمعرض التميز

طالب وطالبات المرحلة الثانوية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

1440-12-30

تاريخ النهاية

1441-03-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف الموارد المالية

التكلفة الكلية

75000

149

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مكتب المدير العام
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

متابعة المعامالت حاسوبيا

وصف المشروع

يهدف البرنامج لمتابعة المعامالت الهامة والعاجلة المحالة لإلدارات الستكمال إجراءاتها في الوقت المطلوب.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تعزيز التكامل التقني مع األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقة.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المعامالت المنجزة

اإلدارات المختلفة داخل اإلدارة العامة للتعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-05-05

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة تفاعل اإلدارات مع البرنامج

التكلفة الكلية

0

150

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلبداع واالبتكار المؤسسي والمدرسي

وصف المشروع

إنشاء وحدات التميز واالبتكار المؤسسي بمكاتب التعليم ،والدعوة لالبتكار من خالل جعلها فئة ضمن جائزة تعليم الطائف لألداء المتميز ،من أجل نشر المفاهيم والخطوات
العملية لإلبداع في المجتمع التعليمي لتنعكس على مخرجات التعليم وأداء العاملين به.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين في مشروع االبداع واالبتكار المؤسسي والمدرسي
من الفئة المستهدفو

المدارس ومكاتب التعليم وإدارات إدارة تعليم الطائف.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1440-04-30

تاريخ النهاية

1441-04-30

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

صعوبة تعديل المفاهيم المغلوطة عن اإلبداع واالبتكار المؤسسي.

التكلفة الكلية

20000

151

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دوائرMDIA

وصف المشروع

مشروع يعنى بتركيب وصيانة دوائر االنتر نت  MDIAبالمدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس المجهزة

االدارات  /المكاتب  /المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

انقطاع التيار الكهربائي  -انقطاع خدمة االتصاالت

التكلفة الكلية

60000

152

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بوابة تعليم الطائف التعليمية

وصف المشروع

البوابة االلكترونية الدارة تعليم الطائف

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة دخول المستفيدين

االدارات  /المكاتب  /المدارس  /اولياء االمور

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

اختراقات  -انقطاع الدات سنتر

التكلفة الكلية

0

153

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

IPتليفون

وصف المشروع

تليفونات مربوطة بنظام داخلي وخارجي مباشر

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المكاتب المجهزة بالخدمة

االدارات والمكاتب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

انقطاع خدمة االتصال

التكلفة الكلية

1500

154

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

معامل الحاسب االلي

وصف المشروع

مشروع يعنى بتجهيز بتركيب المعامل وتقديم الصيانة والمتابعة لها بالمدارس المتوسطة والثانوية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس المجهزة

المدارس المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

سوء التشغيل

التكلفة الكلية

81000

155

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام نور

وصف المشروع

نظام يعنى بتقديم الدعم الفني لنظام نور الوزاري

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة بطاقات الدعم المقدمة للفئات المستهدفة

االدارات  /المكاتب  /المدارس  /اولياء االمور

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

الفيروسات  -تعطل الدات سنتر  -انقطاع التيار الكهربائي

التكلفة الكلية

0

156

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

رياض األطفال
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبتكر المستقبل

وصف المشروع

تجريب ألعاب الليغو و إدخال تجربة الروبوت

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الروضات المطبقة للمشروع

أطفال مرحلة الطفولة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-15

تاريخ النهاية

2020-05-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -رياض األطفال

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0

157

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

التربية الخاصة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة إدارة التربية الخاصة )بنين– بنات)

وصف المشروع

مشروع يهدف إلى رفع استعداد طالب برامج التربية الخاصة للمشاركة في المسابقات المحلية والعربية والدولية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الميداليات واألوسمة التي حققها أفراد الفئة المستهدفة في
المسابقات المحلية

طالب/ـات التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2019-08-20

تاريخ النهاية

2020-01-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التربية الخاصة

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -التربية الخاصة

المخاطر المتوقعة

1عزوف الطالب والطالبات عن االلتحاق بالدورات التأهيلية. 2-عدمتوفر الدعم المادي

التكلفة الكلية

10.000

158

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية

وصف المشروع

برنامج اثرائي تدريبي لتدريب طالبات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية على خطوات البحث العلمي وتحفيزهن للمشاركة في المسبقات الخاصة بالبحث العلمي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المنفذة للبرنامج

طالبات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المدارس المستهدفة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-11-10

تاريخ النهاية

2020-04-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب.

التكلفة الكلية

5000

159

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرامج االثرائية المسائية

وصف المشروع

برامج اثرائية تقدم للطالبات من الصف الرابع للصف الثالث ثانوي تتسم بالتنوع وبالعمق العلمي خارج اوقات الدوام الرسمي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المستفيدات من البرامج الى الطالبات المجتازات
للمقياس

الفئة المستهدفة

برامج اثرائية تقدم للطالبات من الصف الرابع للصف الثالث ثانوي تتسم بالتنوع وبالعمق العلمي خارج اوقات الدوام الرسمي

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-10-13

تاريخ النهاية

2020-04-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

عدم اشتراك بعض الطالبات في البرامج المسائية السباب مختلفة.

التكلفة الكلية

100000

160

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ساعة عبقرية في الفصول االفتراضية

وصف المشروع

ساعة العبقرية برنامج يتيح للطالب اكتشاف مشاعرهم وشغفهم تجاه ما يحبون تعلمه داخل الحصة الدراسية -،تعتمد على االستقصاء والبحث واألصالة حيث تسمح
للطالب باختيار ما يريدون تعلمه خالل وقت محدد من اليوم الدراسي في مدة زمنية تقارب  20 %من الحصة الدراسية اليومية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المستفيدات من البرنامج الى عدد طالبات فصول
الموهوبات

طالبات فصول الموهوبات  +طالبات برنامج الرعاية الصباحية (المرحلة االبتدائية /المتوسطة)

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-09-08

تاريخ النهاية

2020-04-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم توفر شبكة انترنت في بعض المدارس

التكلفة الكلية

5000

161

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الرعاية االكاديمية

وصف المشروع

برنامج يقدم رعاية فردية او جماعية لطالبات الصف الثالث ثانوي المجتازات لمقياس المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المستفيدات من البرنامج الى طالبات الصف ثالث ثانوي
المجتازات للمقياس

طالبات الصف الثالث ثانوي المجتازات لمقياس المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2019-09-08

تاريخ النهاية

2020-03-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة تعليم الكبيرات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات من مراحل البرنامج  /عدم وجود مقر دائم للمعرض
المصاحب للبرنامج

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج تصميم وتطوير المواقع االلكترونية

وصف المشروع

برنامج اثرائي مخصص لنشر مفاهيم التعليم االلكتروني وفتح افاق رحبة لالبداع واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المواقع االلكترونية التي تم تصميمها وتطويرها من قبل الفئة
المستهدفة

طالبات الصف االول ثانوي المجتازات لمقياس المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2020-01-26

تاريخ النهاية

2020-03-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم توفر مقر دائم القامة البرنامج

التكلفة الكلية

4000

163

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اسبوع الموهبة

وصف المشروع

برنامج ثقافي تدريبي يقدم لجميع الطالبات لتشجيعهن الظهار مواهبهن واالستفادة منها

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المنفذة السبوع الموهبة

الفئة المستهدفة

برنامج ثقافي تدريبي يقدم لجميع فئات المجتمع (طالبات ،معلمات  ،اولياء امور ) لتشجيعهن الظهار مواهبهن واالستفادة منها

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-01-19

تاريخ النهاية

2020-03-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم وجود معلمة ( مسؤولة موهوبات في المدرسة)/

التكلفة الكلية

100000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التسريع

وصف المشروع

لتسريع هو نظام يسمح للطالب الموهوب بالتقدم الدراسي بسرعة تتناسب مع قدراته الذهنية والتحصيلية مما يجعله يتمكن من إتمام المناهج الدراسية المقررة في
مدة أقصر من المعتاد

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المجتازات للتسريع الى الطالبات المرشحات للتسريع

الفئة المستهدفة

لطالبات المجتازات لمقياس المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وكن من اعلى من ) 2%الصف الرابع والصف االول متوسط(

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-04-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -اإلختبارات والقبول

المخاطر المتوقعة

عدم رغبة الطالبة بالتسريع  /عدم توافق الطالبة مع المرحلة الجديدة
المسرعة لها  /عدم تفهم المعلمات لشروط التسريع

التكلفة الكلية

5000

165

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فصول الموهوبات

وصف المشروع

مشروع يهدف الى تجميع الطلبة الموهوبين في فصول دراسية مستقلة يتلقون فيها تعليم بطرق خاصة لهم وبرامج اثرائية تزيد من دافعية التعلم لديهم

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد فصول الموهوبات للفئات المستهدفة

الفئة المستهدفة

الطالبات المجتازات للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ( الرابع ابتدائي  ،االول متوسط  ،االول ثانوي )

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-04-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

التكلفة الكلية

20000

المخاطر المتوقعة

166

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج منظومة االختراع

وصف المشروع

برنامج إثرائي ٌهدف إلى تدرب الطالبات على مهارات مختلفة وتثبتها كسلوك عملي ٌمرافق لعمليات البحث واالختراع و العمل على تطور تلك المهارات المطلوبة للوصول
لمخترعات أصلة تحقق فائدة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المستفيدات من المشروع إلى عدد الفئة المستهدفة

طالبات الصف االول ثانوي المجتازات لمقياس موهبة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-10-01

تاريخ النهاية

2020-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات اثناء البرنامج  /عدم وجود مقر دائم لتنفيذ البرنامج /
قلة عدد الطالبات الملتحقات بالبرنامج من المدارس والبعيدة عن المقر

التكلفة الكلية

10000

167

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج الرعاية الصباحي

وصف المشروع

برنامج خاص لرعاية الطالبات المجتازات لمقياس موهبة في المدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات المستفيدات من المشروع إلى الفئة المستهدفة

الطالبات المجتازات لمقياس موهبة في مدارس التعليم العام في مدارس الرعاية الصباحية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-04-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

نقل الطالبات من المدرسة المتوفر بها رعاية  /عدم توفر مواصالت
للطالبات الراغبات في مدارس الرعاية الصباحي

التكلفة الكلية

50000

168

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االولمبياد الوطني لالبداع العلمي ) ابداع(

وصف المشروع

مسابقة علميّة تقوم على أساس التنافس في البحث العلمي واالبتكار ،من خالل تقديم مشاريع علميّة وفقا لمعايير وضوابط خاصة ،ويتم تحكيمها من قبل نخبة من
األكاديميين والمختصين لتحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية األعلى.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاركات في االولمبياد الوطني لإلبداع العلمي

طالبات المرحلة المتوسطة وطالبات المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-06-23

تاريخ النهاية

2020-03-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات من مراحل المسابقة  /تعارض مواعيد المسابقة مع
مواعيد االجازة الصيفية

التكلفة الكلية

100000

169

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

وصف المشروع

مشروع وطني مشترك ينفذ من قبل أهم الجهات الوطنية للتعرف على الموهوبين من خالل استخدام منهجية علمية متطورة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الموهوبات التي تم التعرف عليهم من خالل المشروع

طالبات التعليم من الصفوف ) ثالث ابتدائي  ،رابع ابتدائي  ،سادس ابتدائي  ،ثالث متوسط (

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

2020-04-08

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

االدارات المرتبطة  -إدارة األمن والسالمة

المخاطر المتوقعة

عزوف اولياء االمور عن تسجيل ابتائهم في المشروع  /عدم حضور
المقياس بعد التسجيل

التكلفة الكلية

5000

170

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

العيادة المدرسية

وصف المشروع

تجهيز العيادات المدرسية في المدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافق.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس التي بها عيادات مدرسية جاهزة

المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-06-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم وجود مقرات مخصصة لتجهيز العيادات في المدارس

التكلفة الكلية

130000

171

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

التجهيزات المدرسية
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

شبكة الموارد التعليمية السعودية المفتوحة ) شمس(

وصف المشروع

اثراء شبكة الموارد التعليمية شمس للمواد التعليمية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الميداليات واألوسمة التي حصل عليها الطلبة في المسابقات
الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الموارد +عدد البرامج  +عدد المواد المرفوعة  +نتائج المسابقات

المدارس  +االدارات  +مكاتب التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-03-19

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية

التكلفة الكلية

10.000

172

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

التجهيزات المدرسية
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تجهيز المدارس باالثاث والتقنيات والمختبرات ومراكز مصادر التعلم والفصول االلكترونية

وصف المشروع

االستفادة من البنود المعتمدة والميزانية التشغيلية ودعم وتجهيز المدارس لتوفير بيئة تعليمية تعلمية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تجهيز المختبرات والمعامل ومصادر التعلم بالمباني التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس التي تم تجهيزها من خالل المشروع

مدارس التعليم العام بمختلف مراحلها

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-30

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم وصول بعض البنود  -التامين المركزي

التكلفة الكلية

4000000

173

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الدليل اإلحصائي اإللكتروني

وصف المشروع

ملف إكسل يحتوي على بيانات مدارس اإلدارة.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من بيانات الدليل اإلحصائي اإللكتروني.

مديرو اإلدارات  -مكاتب التعليم  -المشرفين  -قادة المدارس  -الباحثين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0

174

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

التربية الخاصة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي واالبداع بالتربية الخاصة

وصف المشروع

مسابقة على مستوى المملكة العربية السعودية لطالب التربية الخاصة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

المركز المتحقق من قبل طالب الفئة المستهدفة

طالب التربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2018-07-08

تاريخ النهاية

2019-02-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

ال يوجد

المخاطر المتوقعة

عدم مشاركة الطالب

التكلفة الكلية

0

175

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الرعاية األكاديمية

وصف المشروع

رعاية الطالب الموهوبين في المرحلة الثانوية بمجالي الطب والهندسة لزيادة الدافعية نحو هذين التخصصين لاللتحاق بهما في المرحلة الجامعية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج

الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-02-17

تاريخ النهاية

2019-04-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالب

التكلفة الكلية

10000

176

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج اإلثرائي المسائي

وصف المشروع

هو برنامج يهدف إلى إكساب الطالب الموهوبين العديد من المهارات العلمية الكفيلة بصقل موهبتهم وتنميتها بما يحفظ للموهبة توهجها ويساهم في استمرارها

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المسجلين في البرنامج

الطالب الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-02-03

تاريخ النهاية

2019-03-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تجاوب أولياء األمور  /عدم وجود نقل للطالب  /تسرب الطالب

التكلفة الكلية

10000

177

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تحدي القراءة العربي

وصف المشروع

مسابقات وتصنيفات آلليات قراءة الطالب وابراز الفائزين

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاركين في المشروع من طالب الفئة المستهدفة

طالب التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2020-06-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم نشر ثقافة القراءة وعدم تشجيع الفئات المستهدفة

التكلفة الكلية

0

178

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تشجيع االبداع في الصف الدراسي

وصف المشروع

تشجيع االبداع في الصف الدراسي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المعلمين المشاركين في المشروع

معلمو التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1440-02-19

تاريخ النهاية

1440-02-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

3000

179

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلرشاد األكاديمي في مدارس نظام المقررات

وصف المشروع

اإلرشاد األكاديمي في مدارس نظام المقررات

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس المنفذة للمشروع

طالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

1440-02-05

تاريخ النهاية

1440-02-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

اليوجد-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

3000

180

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام

وصف المشروع

عبارة عن فصول تمثل بيئة نموذجية إلشباع حاجات الموهوبين وتعميق مفاهيمهم ومعارفهم والعناية الشاملة لهم

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الفصول

الطالب الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2018-02-09

تاريخ النهاية

2019-05-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

الشؤون المدرسية-

المخاطر المتوقعة

عدم وجود نقل مدرسي للطالب  /تأهيل المعلمين  /تجهيز الفصول

التكلفة الكلية

0

181

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ) إبداع(

وصف المشروع

مسابقة موجهه لطالب وطالبات التعليم العام وتتكون من عدة مراحل ويؤهل مشاركيها لالنتقال إلى عدة مراحل تنافسية وتتأصل فيها روح التنافس الشريف

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الميداليات واألوسمة التي حصل عليها الطلبة في المسابقات
الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الميداليات واألوسمة

طالب المرحلة المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2019-06-12

تاريخ النهاية

2019-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

-

التكلفة الكلية

50000

المخاطر المتوقعة

182

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة الموهوبين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

وصف المشروع

تطوير نموذج للتعرف السليم على الموهوبين من خالل استخدام منهجية علمية متطورة تعتمد في المقام األول على أهم األسس العلمية لضمان االنقاء السليم للطلبة
الموهوبين

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المجتازين للمقياس

طالب الصف الثالث والرابع والسادس االبتدائي وطالب الصف الثالث المتوسط

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2018-11-03

تاريخ النهاية

2019-03-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

الشؤون المدرسية-

المخاطر المتوقعة

ارتفاع رسوم االختبار مما ينتج عنه عدم تجاوب أولياء األمور  /قلة عدد
المجتازين للمقياس

التكلفة الكلية

22000

183

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالشمال-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة أميز

وصف المشروع

مسابقة تتم من خالل الزيارات الميدانية للوقوف على وضع المدارس في جميع الجوانب وفق معايير تم تحكيمها وطرحها للميدان التربوي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس المشاركة في المسابقة

مدارس المكتب )بنين(

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-04-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالشمال-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اتساع النطاق الجغرافي لمدارس المكتب

التكلفة الكلية

2000

184

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالشمال-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

روافد التقنية

وصف المشروع

تفعيل التقنية داخل الفصول الدراسية باستخدام التطبيقات التعليمية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس المستخدمة لبرامج وتطبيقات تقنية .

المعلمات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2019-01-06

تاريخ النهاية

2019-04-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالشمال-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف االنترنت بالمدارس

التكلفة الكلية

3000

185

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلشراف التربوي-بنين
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حقيبتي المثالية

وصف المشروع

مناسبة وزن الحقيبة المدرسية لوزن الطالب حفاظا على سالمته

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافق.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة تنفيذ المشروع في المدارس

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2019-09-01

تاريخ النهاية

2019-12-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تفهم االسرة

التكلفة الكلية

3000

186

المبادرات

187

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

رياض األطفال

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

إثراء مهارات التعلم اإلبداعي في مرحلة الطفولة

وصف المبادرة

تقديم طرق و استراتيجيات مبتكرة لتعليم مرحلة الطفولة مهارات التعلم في ) الرياضيات  ،العلوم  ،القراءة و الكتابة(

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد الروضات المطبقة للمبادرة

الفئة المستهدفة

أطفال مرحلة الطفولة

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

188

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

إحصاء

وصف المبادرة

مبادرة تطويرية تفاعلية لمعالجة البيانات وتسهيل الوصول إليها من خالل منصة إلكترونية شاملة ومحدثة بشكل دوري ومتاحة لكافة المستفيدين.

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المستفيدين

الفئة المستهدفة

مديرو اإلدارات  -مكاتب التعليم  -المشرفون  -المدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-13

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

تغير رابط المنصة.

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

189

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

استدامة

وصف المبادرة

العمل على االسهام في التنمية المهنية المستدامة

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المستفيدين من الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

المعلمين

تاريخ إطالق المبادرة

2019-08-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد

190

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

االتصال المرئي )الفيديو كونفرنس(

وصف المبادرة

الربط المرئي بين االدارات والمكاتب عبر تقنية االتصال المرئي )صوت وصورة(

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد اإلارات والمكاتب المطبقة لإلتصال المرئي الفيديو كونفرنس

الفئة المستهدفة

االدارات والمكاتب

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

انقطاع االنتر نت

التكلفة الكلية

40000

رابط وثيقة االعتماد

191

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

العيادة المدرسية النموذجية

وصف المبادرة

تخصيص مقر للعيادة لتقديم االسعافات االولية والبرامج الصحية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المدارس المشاركة في تجهيز مقرات العيادات

الفئة المستهدفة

المدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2018-02-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم وجود دعم مادي لتجهيز مقرات العيادة

التكلفة الكلية

150000

رابط وثيقة االعتماد

192

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

القارب الذهبي

وصف المبادرة

تعلم المفاهيم األساسية في الرياضيات باللعب والترفيه من خالل المحسوسات واليدويات والتقنية والبرمجيات الرقمية الحاسوبية ) نموذج لعبة القارب الذهبي(

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة المستوى التحصيلي للطالب في الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

طالب الصفوف األولية

تاريخ إطالق المبادرة

2018-01-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم توفر معامل الرياضيات

التكلفة الكلية

12750

رابط وثيقة االعتماد

193

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

بوابة تقنية المعلومات

وصف المبادرة

بوابة تقنية تعنى بتقديم الطلبات ) اجهزة  -شرائح ( من خاللها وايضا لالستفسارات التقنية وااللكترونية

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد المستفيدين

الفئة المستهدفة

االدارات  -المكاتب  -المدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

انقطاع االنتر نت  -االختراقات

التكلفة الكلية

1000

رابط وثيقة االعتماد

194

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تعزيز الموهبة

وصف المبادرة

تسعى المبادرة لتعزيز البيئة العلمية المحفزة لالبداع من خالل برامج ومسابقات لجميع الفئات ) طالبة  ،معلمة ،ولي امر ( في مجاالت مختلفة

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة تنفيذ البرامج والمسابقات الخاصة بالمبادرة في المدارس

الفئة المستهدفة

طالبات  /معلمات  /اولياء امور

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات  /المعلمات من مراحل المبادرة بعد تدريبهن

التكلفة الكلية

20000

رابط وثيقة االعتماد

195

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

صحتي في غذائي

وصف المبادرة

الحفاظ على الصحة العامة للطالب والرفع من المعدل اللياقي

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

مستوى تحسن الصحة العامة وارتفاع المعدل اللياقي للطالب

الفئة المستهدفة

الطالب

تاريخ إطالق المبادرة

2019-08-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد

196

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

فخور أن اكون سعودي

وصف المبادرة

مسابقة باللغة االنجليزية وطنية بالمهارات اللغوية االساسية ) التحدث ،االستماع  ،القراءة والكتابة(

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة االرتفاع في مستوى التحصيل الدراسي

الفئة المستهدفة

جميع طالب المدارس التابعة لمكت الغرب للمراحل الثالث

تاريخ إطالق المبادرة

2015-05-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

15000

رابط وثيقة االعتماد

197

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

لنتحاور

وصف المبادرة

تشجيع الحوار بين الطالب والطالب والطالب والمعلمين والمعلمين وأولياء األمور

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد لقاءات الحوارات المقامة بين الفئات المستهدفة

الفئة المستهدفة

الطالب  ,المعلمين  ,أولياء األمور

تاريخ إطالق المبادرة

2019-08-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد

198

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

ملف الطالبة الموهوبة

وصف المبادرة

•إعداد ملف الكتروني للطالبة الموهوبة يوضح سماتها الشخصية وحاجاتها النفسية ويوثق أعمالها وانجازاتها

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

نسبة الطالبات المجتازات للمقياس

الفئة المستهدفة

الطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس موهبة في المدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2018-03-14

الجهة المساندة
المخاطر المتوقعة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى
التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

199

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

موهوب الروضة

وصف المبادرة

تسعى هذه المبادرة إلى الكشف والرعاية لألطفال الموهوبين في مرحلة ماقبل الدراسة( رياض األطفال )وذلك باستخدام أدوات كشف سمات مقننه ثم عمل الرعاية
الالزمة لهذه الفئة تكون قائمة على مهارات مختلفة  ,وتهيئة الطفل وإكسابه مهارات شخصية وعلمية وإبداعية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

استفادة طالب رياض االطفال من المبادرة بنسبة 90%من عدد طالب الروضات المنفذة

الفئة المستهدفة

طالب رياض االطفال

تاريخ إطالق المبادرة

2018-03-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -رياض األطفال

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

•عدم توفر ميزانية • ضعف استجابة معلمات رياض األطفال للمبادرة
•عدم تفهم معلمات رياض األطفال لطريقة تطبيق المقياس

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

200

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

موهوب الروضة

وصف المبادرة

تسعى هذه المبادرة إلى الكشف والرعاية لألطفال الموهوبين في مرحلة ماقبل الدراسة( رياض األطفال )وذلك باستخدام أدوات كشف سمات مقننه ثم عمل الرعاية
الالزمة لهذه الفئة تكون قائمة على مهارات مختلفة  ,وتهيئة الطفل وإكسابه مهارات شخصية وعلمية وإبداعية

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة الطالب المستفيدين في الروضات المنفذة

الفئة المستهدفة

طالب رياض االطفال

تاريخ إطالق المبادرة

2018-03-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -رياض األطفال

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

•عدم توفر ميزانية • ضعف استجابة معلمات رياض األطفال للمبادرة
•عدم تفهم معلمات رياض األطفال لطريقة تطبيق المقياس

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

201

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

نظام التعاميم

وصف المبادرة

نظام يعنى باستقبال التعاميم الصادرة من ادارة تعليم الطائف

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد المستخدمين

الفئة المستهدفة

االدارات والمكاتب والمدارس

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -اإلتصاالت اإلدارية

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

انقطاع النت

التكلفة الكلية

1000

رابط وثيقة االعتماد

202

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

203

المشاريع

204

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوع في أعمال الدفاع المدني

وصف المشروع

تحديد عدد المشاركين في برنامج التطوع للدفاع المدني

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التفصيلي

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهلية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المتطوعين

منسوبي مدارس التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-12-31

الجهة المساندة

اليوجد  -اليوجد

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف اإلقبال على عملية التطوع

التكلفة الكلية

0

205

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

إدارة الجودة وقياس األداء
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

عقد الشراكات المجتمعية

وصف المشروع

تبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والخاصة من خالل إبرام عقود شراكة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التفصيلي

إبرام عقود شراكة مع الجهات الحكومية واألهلية غير الربحية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد عقود الشراكات المبرمة مع الجهات الحكومية.

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد عقود الشراكة المبرمة

اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2019-10-06

تاريخ النهاية

2020-04-02

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اليوجد  -اليوجد

المخاطر المتوقعة

كثرة المداوالت قبل عقد الشراكات .عدم معرفة بعض اإلدارت ومكاتب
التعليم باحتياجاتها من خالل الشراكة

التكلفة الكلية

0

206

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التميز في التطوع

وصف المشروع

أنشطة متنوعة لتهئية المشاركين لجائزة التعليم للتميز ) فئة العمل التطوعي(

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة
االنتماء لوطنهم ومجتمعهم

الهدف التفصيلي

نشر ثقافة العمل التطوعي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المشاركين في المشروع من الفئة المستهدفة.

طالب ومعلمي المرحلة الثانوية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

1440-12-30

تاريخ النهاية

1441-04-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي

المخاطر المتوقعة

ضعف إقبال الطالب والطالبات للمشاركة في الجوائز المحليةواإلقليمية والعالمية

التكلفة الكلية

5000

207

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رشاقة

وصف المشروع

الحد من انتشار السمنة بين الطالب والطالبات في المدارس والتوعية باضرارها

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التفصيلي

إبرام عقود شراكة مع الجهات الحكومية واألهلية غير الربحية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب والطالبات الذين انخفضت اوزانة بعد االنضمام للمشروع

الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-06-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -خدمات الطالب

المخاطر المتوقعة

عدم االلتزام من الطالب والطالبات بالنظام الغذائي المتوازن والصحي

التكلفة الكلية

10000

208

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون المدرسية

الصحة المدرسية
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االسعافات االولية

وصف المشروع

تدريب الطالب على اإلسعافات األولية

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة
االنتماء لوطنهم ومجتمعهم

الهدف التفصيلي

نشر ثقافة العمل التطوعي.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الطالب المشاركين في أعمال تطوعية.

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المدربين على االسعافات االولية

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2019-01-01

تاريخ النهاية

2019-06-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -الصحة المدرسية

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم التعاون مع الجهات ذات العالقة مثل جمعية الهالل االحمر

التكلفة الكلية

6000

209

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنين

االختبارات والقبول-بنين
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مراكز تسجيل الطالب المستجدين بالصف االول االبتدائي

وصف المشروع

تسجيل الطالب المستجدين للعام الدراسي  1441بالصف االول االبتدائي عن طريق مراكز التسوق" جوري مول " " قلب الطائف"

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التفصيلي

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهلية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الخدمات المقدمة لولي االمر خارج اوقات الدوام الرسمي

أولياء امور الطالب و الطالبات المستجدين بالصف االول االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2019-02-18

تاريخ النهاية

2019-02-28

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

1000

210

المبادرات

211

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

إعالمي المصيف

وصف المبادرة

مبادرة إعالمي المصيف لتدريب الطالب على اإلخراج واإلنتاج ،واالستفادة من تجهيزات مراكز اإلعالم بالمدارس.

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المواد اإلعالمية المقرؤة والمرئية والمسموعة

الفئة المستهدفة

الطالب والطالبات بالمرحلة المتوسطة والثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-10-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم تو فر الميزانية المقترحة

التكلفة الكلية

50000

رابط وثيقة االعتماد

212

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة االنتماء لوطنهم ومجتمعهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

الطائف يتطوع

وصف المبادرة

هي حمالت تطوعية تهدف إلى تقديم أعمال تطوعية إليجاد مجتمع طالبي مبادر في العمل التطوعي يشارك بفاعلية في التنمية المجتمعية لوطنه مساير لرؤية المملكة
2030

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد الحمالت التطوعية المنفذة

الفئة المستهدفة

طالبات التعليم العام والمجتمع المحلي

تاريخ إطالق المبادرة

2018-01-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم الوعي الكافي من قبل العامالت في المبادرة بالتوثيق الكافي
لألعمال التطوعية

التكلفة الكلية

30000

رابط وثيقة االعتماد

213

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة االنتماء لوطنهم ومجتمعهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

أيادي الخير

وصف المبادرة

أيادي الخير عمل تطوعي له دور مهم في التغيير االجتماعي وتعزز من انتماء األفراد تجاه مجتمعاتهم.

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد المشاركات في األعمال التطوعية

الفئة المستهدفة

األسر المتعففة  ,األرامل  ,المسنات.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

صعوبة حصر االسر المتعففة

التكلفة الكلية

5000

رابط وثيقة االعتماد

214

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تعليم اللغة االنجليزية من الصفر

وصف المبادرة

النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والتعليمي للمتدربات وذلك من خالل تطوير مهارات المشرفات اللغوية وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الثقافات داخليا وخارجيا
ومواكبة متغيرات العصر  .إن رؤية  2030هي رؤية للنهوض بالمجتمع محليا ودوليا ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة المبادرة لممارسة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة بتمكن
واقتدار

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة المتحدثات باللغة اإلنجليزية من الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

المشرفات التربويات في مكتب غرب

تاريخ إطالق المبادرة

2018-08-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

عدم توفر اجهزة العرض المناسبة للمادة العلمية -ضيق وقت
المشرفات بسبب مهام العمل االشرافي مما قد يؤثر على التدريب

التكلفة الكلية

2000

رابط وثيقة االعتماد

215

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

تعليم الكبار

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

وصف المبادرة

عبارة عن برامج وانشطة وورش عمل وندوات ولقاءات ومحاضرات لتأهيل الزمالء واعادتهم للحياة السوية في المجتمع

تصنيف المبادرة

اداري

مؤشر األداء

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

الفئة المستهدفة

اداري

تاريخ إطالق المبادرة
الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -تعليم الكبار

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

الشؤون التعليمية  -بنين

التكلفة الكلية

رابط وثيقة االعتماد

216

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم برنيه-بنين

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
إطار المبادرة

اسم المبادرة

توجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

وصف المبادرة

مساعدة الطالب على تحديد ميولهم المهني الختيار التخصصات التي تناسبهم

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-06 - 2020-01-05

الجهة المساندة
المخاطر المتوقعة

جهة أخرى
اليوجد

التكلفة الكلية

اليوجد

رابط وثيقة االعتماد

217

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبيرات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة االنتماء لوطنهم ومجتمعهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

حفظ النعمه بالشكر تدوم النعم

وصف المبادرة

تقوم المبادرة على انتاج الدارسات الملتحقات ببرامج األحياء المتعلمة التابعة لتعليم الكبار ) بنات ( عدد من الحاويات من خالل االستفادة من الرجيع من ادوات البناء وإعادة
تدوير خامات البيئة وتهدف لحفظ النعمة وعزلها عن النفايات ووضعها في مكان مخصص لها ويتم توزيع هذا المنتج في أنحاء متفرقة من حدائق المحافظة التي يقصدها الزوار

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

نسبة انتشار الوعي بالمجتمع بحفظ النعمة من خالل تقييم ردود األفعال

الفئة المستهدفة

جميع أفراد المجتمع

تاريخ إطالق المبادرة

2018-12-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -التوجيه واالرشاد

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

إساءة استخدام حاويات حفظ النعمة بوضع النفايات مع األغذية

التكلفة الكلية

5009

رابط وثيقة االعتماد

218

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالخرمه-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة دور األسرة في صنع ابنها

وصف المبادرة

برنامج تربوي لزيادة القدرة لدى ولي األمر في تشكيل شخصية ابنه وصنعها

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

نسبة مشاركة أولياء األمور

الفئة المستهدفة

أولياء أمور الطالب

تاريخ إطالق المبادرة
الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالخرمه-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

219

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

المركز العلمي

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة االنتماء لوطنهم ومجتمعهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

نتطوع لنتكامل

وصف المبادرة

استقطاب خريجي وخريجات الجامعات في األقسام العلمية لسد العجز القائم في الكوادر التعليمية بمركز الطائف العلمي لضمان استمرارية سير برامج وفعاليات المركز.

تصنيف المبادرة

عالجية

مؤشر األداء

عدد المتطوعون بالمركز العلمي

الفئة المستهدفة

خريجي وخريجات األقسام العلمية بالجامعات

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-01

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -المركز العلمي

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

قلة أعداد المتطوعين ـ عدم التأهيل الكافي

التكلفة الكلية

15000

رابط وثيقة االعتماد

220

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بالخرمه-بنين

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

دعم مشاركة الطلبة في األعمال التطوعية بما يسهم في زيادة االنتماء لوطنهم ومجتمعهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مبادرة نظافة مسجد الحي

وصف المبادرة

زيارة المساجد القريبة من المدرسة ونظافتها وترتيبها

تصنيف المبادرة

تطويرية

مؤشر األداء

زيارة المساجد المحيطة بالمدرسة بنسبة100%

الفئة المستهدفة

طالب المدارس في جميع المراحل

تاريخ إطالق المبادرة

1440-03-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالخرمه-بنين

جهة أخرى

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0

رابط وثيقة االعتماد

221

استثمار موارد  ..أمثل

222

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مكتب التعليم األهلي
استثمار موارد  ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تشجيع القطاع الخاص واألهلي على االستثمار في التعليم

وصف المشروع

جذب المزيد من الطالب للتعليم األهلي وزيادة مساهمته من خالل االستثمار والتوسع في مجال التعليم األهلي

الهدف االستراتيجي

رفع مشاركة التعليم األهلي والخاص في التعليم

الهدف التفصيلي

زيادة عدد المدارس األهلية واألجنبية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المسجلين بالمدارس األهلية بمراحل التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الزيادة في عدد الطالب الملتحقين بالتعليم األهلي

مالك المدارس والمستثمرون المحتملون من الشركات واألفراد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

1440-04-14

تاريخ النهاية

1441-04-24

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واالعالم

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التخطيط المدرسي

المخاطر المتوقعة

عدم وجود مواقع مناسبة  -تراجع دخل األسر  -تعثر بعض المشاريع
ألسباب مختلفة

التكلفة الكلية

800
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

اإلدارات المرتبطة

مكتب التعليم األهلي
استثمار موارد  ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج التعليم األهلي واألجنبي

وصف المشروع

تشجيع القطاع الخاص والمالك على االستثمار في التعليم األهلي و إنشاء مبان مدرسية

الهدف االستراتيجي

رفع مشاركة التعليم األهلي والخاص في التعليم

الهدف التفصيلي

إنشاء مباني مدرسية ذات مواصفات عالية توفر بيئة تعليمية متميزة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المباني المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المباني الموفرة من قبل القطاع الخاص

مالك المدارس والمستثمرون المحتملون من الشركات واألفراد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

1440-04-14

تاريخ النهاية

1441-04-24

الجهة المساندة

االدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التخطيط المدرسي

المخاطر المتوقعة

عدم توفر أراض مناسبة

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 9102

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبيرات
استثمار موارد  ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المرحلة الثانية من مشروع روافد

وصف المشروع

مشروع تطوعي مجتمعي يهدف إلى سد أحتياج مدارس وبرامج تعليم الكبار بنات وإستثمار رأس المال الفكري لطاقات الشباب من خريجات الجامعة والكليات بمختلف
أقسامها وفروعها لخدمة ذوات اإلحتياجات الخاصة وكبار السن والحرفيات وربات البيوت وتمكينهن واإلسهام في بناء اإلنسان واتدريب والتوجيه نحو العمل المنتج خدمة
للوطن وإبراز النموذج الخير القدوة وتحقيق رؤية المملكة  2030غي جمع مليون متطوع غير ربحي وتطبيق مبادرة التحول الوطني في التعلم مدى الحياة) إستدامة(

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

الهدف التفصيلي

ايجاد رعاة داعمين للمشاريع والبرامج التربوية والتعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة اإلنفاق على مشاريع الخطة

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المتطوعات للعمل في المشروع من الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

!-خريجات الجامعات والكليات بمختلف أقسامها الآلتي لم يحصلن على وظائف تعليمية أو عمل بعد التخرج_ 2المنقطعات عن التعليم العام

تصنيف المشروع

إداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2018-09-11

تاريخ النهاية

2019-04-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -التخطيط المدرسي

المخاطر المتوقعة

_1تسرب المتطوعات نتيجة بعض الظروف _ 2قلة بعض التخصصات
المهنية لدى المتدربات

التكلفة الكلية

115000

225

تم بحمد الله
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