كلمة المدير العام
لقد منَّ اهلل علينا يف موطن العز واالزدهار اململكة العربية السعودية ،ويف ظـل القيادة الرشي ـدة خلـ ـادم احلرم ـني الشريف ـني
امللك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمني األمري حممد بن سلمان برؤية فتحت األفاق حنو جمتم ـع حيوي واقتصـ ــاد
مزدهر ووطن طموح حيمل راياته جيل معدٌّ بسالح العلم والثقافة خيطو حنو املستقبل وحتدياته بعزمية املواطن السعودي
اليت ال تعرف سوي طموح يعانق عنان السماء.
يعـ ــد التعلـ ــيم الر يـ ــزة األوا لبنـ ــاء احل ـ ــارا  ،وختطيطـ ــه ورسـ ــم مسـ ــار التقـ ــدم حنـ ــو حتقيـ ــق هدافـ ــه مطل ـ ـ تنمـ ــوي  ،وواج ـ ـ وطـ ــة وا دارة
العامـ ــة للتعلـ ــيم لحاففـ ــة الطـ ــاام ختتـ ــتم بهـ ــةا العـ ــام طتهـ ــا االس ـ ـ اتي ية  ، 2020- 2016والـ ــيت سـ ــهمت وبشـ ــكل ملحـ ــوظ يف ـ ــو الفهـ ــم
م ـ ــن ـ ــال املمارس ـ ــة ألبع ـ ــاد التتط ـ ــيل االسـ ـ ـ اتي ية والتنفيةي ـ ــة والتش ـ ــ،يلية ولس ـ ــارث تق ـ ــة ا ـ ــع للتط ـ ــوير  ،حيـ ـ ـ

تط ـ ــوير ـ ــال نسـ ـ ـ

رقمي ـ ــة م ـ ــن إلالبواب ـ ــة ا لك وني ـ ــة للتتط ـ ــيل والتط ـ ــويرت موا ب ـ ــة للم ـ ــت،ريا وس ـ ــدءا للف ـ ــوا تتس ـ ــم باملرون ـ ــة و تاح ـ ــة ا ـ ــا لت وي ـ ــد بن ـ ــاء
املشـ ــاريع لـ ــا ي ـ ــمن ال

يـ ــز علـ ــا نـ ــوات الـ ــتعلم واالهتمـ ــام بـ ــاملتعلم مـ ــن ـ ــال منه يـ ــة دارة املشـ ــاريع االح افيـ ــة  PMPولـ ــا ي ـ ــمن تو ـ ــي

األدوار واملسـ ــاوليا وفـ ــق ـ ــل سـ ــري يبـ ــد مسـ ــات مشـ ــرف املشـ ــروم ـ ــم منسـ ــق التتطـ ــيل بـ ــا دارة فحسـ ــات مـ ــدير ا دارة وتـ ــتم املراجعـ ــة مـ ــن قبـ ــل
مشريف التتطيل م االعتماد من مدير التعليم ،وخت ع ملتابعة سري املشاريع بإ افة األنشطة املرتبطة بها بشكل دوري .
و تام ــ ءا تقـ ــدم بالشـ ــكر امزيـ ــل لكافـ ــة زمالاـ ــي منسـ ــوبي ومنسـ ــوبا ا دارة العامـ ــة للتعلـ ــيم لحاففـ ــة الطـ ــاام علـ ــا امهـ ــود املبةولـ ــة يف عـ ــداد
هـ ــةه اخلطـ ــة راجي ـ ـ ءا مـ ــن اهلل التوفيـ ــق والسـ ــداد و ن تعـ ــود بـ ــالنفع والفااـ ــدة علـ ــا بناانـ ــا وبناتنـ ــا يف امليـ ــدان ال بـ ــوي والتعليمـ ــي وبنـ ــاء جيـ ــل رااـ ــد
يليب طموحا قيدتنا الرشيدة وحيقق االزدهار والنمو لبالدنا ال،الية.
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عدد الطالب حسب المرحلة

عدد الطالب حسب التصنيف

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

4

عدد المدارس حسب المرحلة

عدد المدارس حسب التصنيف
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مكتب التعليم األهل
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 التوسع في االستثمار

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

عدد المرافق التعليمية المستثمرة التي تتبع وزارة التعليم أو القطاع
الخاص

مالك المدارس والمستثمرون المحتملون من الشركات واألفراد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-05-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

عدم وجود مواقع مناسبة ـ تراجع دخل االسرة ـ تعثر بعض المشاريع
ألسباب مختلفة

التكلفة الكلية

800000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مكتب التعليم األهل
استثمار موارد  ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تشجيع القطاع الخاص والمالك على االستثمار في التعليم األهلي وانشاء مبان مدرسية

وصف المشروع

جذب المزيد من الطالب للتعليم األهلي وزيادة مساهمته من خالل التوسع في االستثمار

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 المدرسية الحكومية الموفرة من قبل القطاع الخاص

مالك المدارس والمستثمرون المحتملون من الشركات واألفراد

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-18

تاريخ النهاية

2020-05-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

عدم توفر أراض مناسبة

التكلفة الكلية

500000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام التسريع للطالب الموهوبين

وصف المشروع

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

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 المسرعين

طالب الصف الرابع االبتدائي والصف األول المتوسط المجتازين لمقياس موهبة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-04-01

تاريخ النهاية

2020-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التقويم والقبول-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

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

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

طالبات يمتلكن أداء نوعيا في مهارات الفهم القرائي

وصف المشروع

نسعى -بمشيئة هللا نحن إدارة اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس إلى توظيف اإلمكانات والخبرات للرفع من مستوى مهارات المقدرة القرائية لدى طالبات الصف
الثالث االبتدائي

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

ارتفاع معدل أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى
الوزارة بنسبة80%

طالبات الصف الثالث االبتدائي في المدارس المستهدفة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-03-15

تاريخ النهاية

2020-06-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة التخصص في المرحلة االبتدائية

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة التوجيه واالرشاد  -بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رفق

وصف المشروع

يهدف إلى خفض العنف بجميع مظاهره ومختلف أشكاله.

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

عدد الطالب المستفيدين

جميع الطالب في مراحل التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-05

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

عدم رفع بعض المدارس لحاالت العنف

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة التوجيه واالرشاد  -بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المدارس المعززة للسلوك اإليجابي

وصف المشروع

يهدف إلى تعزيز السلوك اإليجابي في نفوس الطالب وإيجاد بيئات تعليمية آمنة والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي

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 الطالب المستفيدين

الطالب في جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة التوجيه واالرشاد  -بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قائمة المشكالت

وصف المشروع

يهدف إلى معرفة المشكالت المدرسية والنفسية والصحية التي تواجه الطالب في المدرسة من وجهة الطالب أنفسهم

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

عدد الطالب المستفيدين

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-09-06

تاريخ النهاية

2020-09-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة خدمات الطالب

المخاطر المتوقعة

عدم تجاوب بعض المدارس من حيث رفع اإلحصائيات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اسبوع الموهبة الوطني

وصف المشروع

نشر ثقافة الموهبة واالبداع من خالل فعاليات متنوعة في المجتمع المدرسي والمحلي

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

تقرير ختامي للفعاليات المنفذة

جميع طالب مراحل التعليم العام واالهلي والتحفيظ

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2020-02-23

تاريخ النهاية

2020-03-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة الموهوبين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

ضعف الميزانية  -وعدم توفر داعم للبرنامج

التكلفة الكلية

30000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البراعة الرياضية لتجويد أداء الطالب في االختبارات التحصيلية والوطنية والدولية

وصف المشروع

برنامج تدريبي لتنمية مهارات التعامل مع االختبارات

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

عدد المعلمين الحاضرين للبرنامج

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

منهجية  STEMالمدرسية

وصف المشروع

منهج الصفي يهدف الى تحقيق وحدة وتكامل المعرفة في التخصصات العلمية بما يساعد على تحسين نتائج الطلبة في التخصصات المترابطة ومنها الرياضيات

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

تنفيذ حلقات تدرب على العالقات التكاملية مع العلوم األخرى

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

االستخدام السيء لالجهزة والمعامل

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دورة تدريبية للقادة والوكالء المكلفين الجدد

وصف المشروع

تطوير مهارت قادة المدارس والوكالء المكلفين الجدد

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

طوير مهارت قادة المدارس والوكالء المكلفين الجدد

قادة المدارس والوكالء المكلفين حديثا

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2020-09-06

تاريخ النهاية

2020-09-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

1-ضعف المواوارد المالية لتنفيذ البرنامج

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

القيادة التغيير

وصف المشروع

قيادة مدرسية تؤمن بالتغيير الذي يؤدي إلى التطوير وتحسين العملية التعليمية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

قيادة مدرسية تؤمن بالتغيير الذي يؤدي إلى التطوير وتحسين العملية
التعليمية

قادة المدارس والوكالء

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2020-03-03

تاريخ النهاية

2020-03-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فن إدارة الوقت

وصف المشروع

قيادة مدرسية تتمتع بإدارة الوقت فب العمال المكلف بها

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

قادة الدارس والوكالء

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2020-02-05

تاريخ النهاية

2020-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف التسجيل في البرنامج

التكلفة الكلية

1000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المدارس المتعلمه

وصف المشروع

تحسين المستوى

الهدف االستراتيجي

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

مكتب التربيه العربي

المعلمين

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2020-02-20

تاريخ النهاية

2020-02-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

ضعف الموارد الماليه

التكلفة الكلية

3000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التمهير والتدريب على دليل نظام المقررات

وصف المشروع

شرح لدليل 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

عدد المتدربين

وكالء المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم ر
بشق الطائف-بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خارطة الطريق لتجويد التحصيل الدراسي

وصف المشروع

التحصيل الدراسي يعتبر مؤشرا حقيقيا لجودة عمليات التعليم والتعلم  ،ونظرا لضعف التحصيل الدراسي الذي ظهر من خالل النجاح النوعي والفجوة بين نتائج المراحل
الثانوية واالختبارات التحصيلية وضعف في المهارات األساسية في الرياضيات والعلوم واللغة االنجليزية ومهارات القراءة والكتابة؛ فكان البد من تشخيص عمليات التعليم
والتعلم وتقديم إجراءات تصحيحية لرفع التحصيل الدراسي فجاءت تجربة مكتب تعليم شرق الطائف في متابعة التحصيل الدراسي ورفع جودة األداء من خالل ملف التحصيل
الدراسي لتحسين نواتج التعلم.

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المدارس التي تم رفع التحصيل الدراسي بها

مدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-11-03

تاريخ النهاية

2020-07-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

وجود قائدات ومعلمات مستجدات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام بالغات االلكتروني

وصف المشروع

نظام الكتروني لتلقي البالغات من منسوبي ومنسوبات المدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافق.

منسوبي ومنسوبات المدارس

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

بدون

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تأمين طفايات حريق آلية

وصف المشروع

تأمين طفايات حريق حريق آليه لجميع المدارس

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

تأمين أربع طفايات آليه لكل مدرسة

جميع المدارس الحكومية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

بدون

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرس
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلستثمار األمثل للمباني الحكومية

وصف المشروع

االستفادة من الطاقة االستيعابية في المباني الحكومية للتخلص من المباني المستأجرة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

التوسع في إنشاء المباني المدرسية ومرافق األنشطة بمواصفات
تحافظ على البيئة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

االستفادة من الطاقة االستيعابية في المباني الحومية

جميع المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

14410-05-20

تاريخ النهاية

1442-05-20

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة المباني

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

المسافات بين المدارس

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

توفير حراس وحارسات للمدارس

وصف المشروع

توفير حراسات أمنية للمدارس

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

تعيين  245حارس وحارسة أمن

المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

بدون

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة األمن والسالمة
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

متابعة تنفيذ خطط اخالء افتراضية

وصف المشروع

تنفيذ خطط اخالء وهمية لتدريب منسوبي ومنسوبات المدارس

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

تنفيذ خطط اخالء بعدد اربع مرات لكل مدرسة

منسوبي ومنسوبات المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تدافع الطالب والطالبات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج تصميم مكائن ستيمSTEAM MACHINE

وصف المشروع

برنامج ستيم )  SIENCE TEACHNOLGE ENGINEERING ART MATH ) STEAMالعلوم والتكنلوجيا والهندسة والفنو والرياضيات هو برنامج يهدف إلى تنمية مهارات
الطالب في مجاالت العلوم والتكنلوجيا والهندسة والفنو والرياضيات وتنمية روح العمل الجماعي. .

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المستفيدين من البرامج المهنية في التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

استبانة قياس مدى رضاء المستفيد.

طالب فصول الموهوبين.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-08

تاريخ النهاية

2020-04-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

1عدم وجود نقل للطالب . 2-عدم وجود ميزانية مخصصة للصرفعلى البرنامج . 3-نقص المستلزمات والمواد التعليمية.

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

منهجيةSTEM

وصف المشروع

تسعى منهجية  STEMإلى تطوير تعليم العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية من خالل تحسين استيعاب الطالب واكسابهم المهارات العلمية وزيادة تحصيلهم الدراسي
واكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين

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 المشاريع المنفذة وفق منهجيةSTEM

طالبات المرحلة الثانوية في مدارس المشروع( ث 2 -ث)9

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-19

تاريخ النهاية

2020-09-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

التكاليف المالية التي تتطلبلبه المشاريع

التكلفة الكلية

0

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

29

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة التوجيه واالرشاد  -بني
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

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

معرض  -تقارير  -محاضرات  -زيارات

الطالب في جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي للبرنامج

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة التوجيه واالرشاد  -بني
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

مؤشر األداء
الرئيسي
الفئة المستهدفة

الهدف التفصيلي

توجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

مؤشر األداء
التشغيلي

معرض  -تقارير  -محاضرات  -زيارات

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2020-01-07

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي للبرنامج

التكلفة الكلية

4000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرس
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الطفولة المبكرة

وصف المشروع

رفع نسبة التحاق األطفال برياض األطفال

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

نسبة القيد اإلجمالية في برامج رياض األطفال

مؤشر األداء
التشغيلي

ردم الفجوة بين رياض االطفال والصفوف األولية وزيادة تأنيث التدريس
للصفوف األولية

جميع الطالب دون سن التاسعة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

1441-06-01

تاريخ النهاية

1442-06-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التقويم والقبول-بنات

المخاطر المتوقعة

عزوف أولياء األمور عن تدريس ابنائهم في مدارس البنات وعدم توفر
مباني مناسبة وعدم توفر عدد كافي من معلمات رياض األطفال

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التعلم النشط في التربية الفنية

وصف المشروع

تدريب مشرفي قسم التربية الفنية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب مانسبة  90%من المشرفين

المشرفون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-12-01

تاريخ النهاية

2020-12-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

قلة الموارد المادية

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرس
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الدليل التاريخي لمدارس التعليم الحكومي ( بنات)

وصف المشروع

دراسة ومتابعة النمو ألعداد الطالبات والفصول في مدارس التعليم الحكومي في مختلف مراحله

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

االستفادة من الدليل التاريخي في حساب نسبة النمو للمدارس من
حيث أعداد الطالبات ودراسة حاجة األحياء المشاريع الوزارية في
المباني _وإحداث المدارس لألحياء ذات االحتياج_ ضم أو إغالق
المدارس

المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

1441-01-01

تاريخ النهاية

1441-10-10

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

التغيرات في أعداد الطالبات والمدارس على مدار العام وعدم ثبات
البيانات

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ملتقى اللغة العربية

وصف المشروع

تدريب معلمي اللغة العربية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب معلمي اللغة العربية بنسبة40%

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-03-01

تاريخ النهاية

2020-03-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

تسرب المعلمين وقلة الحضور

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلرشاد العلمي

وصف المشروع

•برنامج االرشاد العلمي :يختص بادارة وتفعيل االرشاد العلمي في المركز العلمي من خالل تقديم الدعم العلمي وشرح وتفسير المفاهيم العلمية للطالب وفق منهجية
STEMوذلك من خالل القبة الفلكية والمرصد الفلكي.

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 المستفيدين  /ات

الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-05

تاريخ النهاية

2020-04-23

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المدير العام

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم تكليف الكوادر البشرية

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التعليم للمستقبل

وصف المشروع

برنامج يدعم تعلم الطالب للمهارات الحياتية القرن الواحدوالعشرين والتحول الرقمي الوطني ،واالختبارات الوطنية والدولية.

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

نسبةالمهارات الحياتية المستهدفة في البرنامج.

طالبات التعليم العام(من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي)

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-02-10

تاريخ النهاية

2020-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

وصف المشروع

برنامج يهدف للكشف عن الموهوبين من خالل إستخدام منهجية علمية متطورة تعتمد على اسس علمية متطورة وأفضل الممارسات التربوية لضمان االنتقاء السليم
للطالب وهو برنامج شراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة موهبة والمركز الوطني للقياس والتقويم.

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 المرشحين للبرنامج.

الطالب من الصف الثالث االبتدائي إلى األول ثانوي.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-23

تاريخ النهاية

2020-05-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة الموهوبين

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

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

التكلفة الكلية

22000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبين

وصف المشروع

عقد شراكة التعليم مع وزارة الداخلية

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 عقود الشراكات المبرمة مع الجهات الحكومية.

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب منسوبي االمن على جماليات اللغة العربية

افراد االمن بمحافظة الطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-02-12

تاريخ النهاية

2020-03-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

الفروقات الفردية بين المتدربين

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الرعاية االكاديمة

وصف المشروع

برنامج اثرائي لطالب المرحلة الثانوية في مجالي الطب والهندسةبهدف زيادة الدافعية لالتحاق بهذين التخصصين في المرحلة الجامعية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المستفيدين من البرامج المهنية في التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج

طالب المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

1441-07-17

تاريخ النهاية

1441-07-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالب

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الوحدات التعليمية

وصف المشروع

الوحدات التعليمية  :تهدف إلى تدريب الطالب والطالبات الذين لديهم ميول علمية والبارزين في المجاالت العلمية ويستخدم مبدأ  STEMلتفسير وتبسيط المبادئ 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 المستفيدين  /ات من الوحدات التعليمية

الطالب والطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-05

تاريخ النهاية

2020-04-23

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المدير العام

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الميزانية التشغيلية ـ عدم تكليف الكوادر البشرية المؤهلة

التكلفة الكلية

40000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج الشراكات المدرسية

وصف المشروع

يستهدف تحديد واختيار المدارس واعداد خطط الزيارات من والى المركز العلمي للتعرف على منهجية  STEMالمتطورة في تعليم وتعلم العلوم

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

عدد المستفيدين من الزيارات المدرسية للمركز العلمي

طلبة جميع المراحل التعليمية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-02-16

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

1ـ تعطل بعض المعروضات العلمية 2ـ زيادة عدد الطلبة عن العدد
المحدد 3ـ عدم توفر وسائل النقل لدى بعض المدارس

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي

وصف المشروع

مسابقة علمية يعد الطالب خاللها بحوث علمية وفق خطوات البحث العلمي في أحد مجاالت المسابقة للمشاركة بالمشروع عن طريق رفعه على بوابة موهبة ومن ثم
يحكم من قبل خبراء مختصين للترشح للمراحل المتقدمة في المسابقة للمشاركات في المعارض العالمية كمسابقة أيسف.

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

مسابقة علمية يعد الطالب خاللها بحوث علمية وفق خطوات البحث
العلمي في أحد مجاالت المسابقة للمشاركة بالمشروع عن طريق
رفعه على بوابة موهبة ومن ثم يتم تحكيمه من قبل خبراء مختصين
لترشيح المشاريع المميزة للمراحل المتقدمة في المسابقة
للمشاركات في المعارض العالمية كمسابقة أيسف.

طالب التعليم العام بالمرحلة المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-01-19

تاريخ النهاية

2020-07-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

1ضعف دافعية الطالب للمشاركة في المسابقة . 2-ضعف اهتماموتعاون منسقي الموهوبين في المدارس بسبب عبء النصاب
المدرسي من الحصص . 3-عدم وجود ميزانية مخصصة للبرنامج
لتنفيذ مشاريع الطالب وجوائز تكريم الفائزين . 4-عدم وجود اهتمام
كافي ودعم من جامعة الطائف لتبني مشاريع الطالب.

التكلفة الكلية

60000

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

43

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة زدني علما

وصف المشروع

تنمية قدرة طالب المرحلة المتوسطة

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

نتائج الطالب في المسابقة

طالب المرحلة المتوسطة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-02-01

تاريخ النهاية

2020-03-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

بعد مكاتب التعليم

التكلفة الكلية

9995
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة رياض األطفال
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة( المسار السريع)

وصف المشروع

بناء مجتمع معرفي منافس عالميا ورفع جودة مخرجات التعليم وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع االبداع واالبتكار وتنمية الشراكة المجتمعية واالتقاء بمهارات وقدرات
منسوبي التعليم

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

بناء مجتمع معرفي منافس عالميا ورفع جودة مخرجات التعليم وزيادة
فاعلية البحث العلمي وتشجيع االبداع واالبتكار وتنمية الشراكة
المجتمعية واالتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم

مشرفات  -قائدات -معلمات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-02-17

تاريخ النهاية

2020-04-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم حضور القائدات لبعض البرامج التدريبية لصعوبة توفر وسيلة
مواصالت

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بني
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تصميم التدريس

وصف المشروع

التنمية المهنية لمعلمي العلوم االدارية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التفصيلي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب ما نسبة  60 %من معلمي المادة

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-01-29

تاريخ النهاية

2020-04-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

المخاطر المتوقعة

قلة عدد معلمي المادة

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة الموهوبي
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام

وصف المشروع

فصول خاصة بالطلبة الموهوبين تمثل بيئة نموذجية جاذبة إلشباع حاجات الموهوبين وتعميق مفاهيمهم 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

2020-01-19

تاريخ النهاية

2020-12-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة الموهوبين

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر نقل مدرسي/تأهيل المعلمين/تجهيز الفصول

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قدرك كبير

وصف المشروع

مشروع يشيد بدور المعلم ،ويعزز مكانته وفضله.

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التفصيلي

المحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

مشروع يشيد بدور المعلم ،ويعزز مكانته وفضله.

الميدان التعليمي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2020-09-27

تاريخ النهاية

2020-10-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز التمت
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ملتقى ممارسات

وصف المشروع

ملتقى يتم فيه عرض أبرز الممارسات والتجارب النوعية المتميزة يشارك في جميع فئات جائزة التعليم للتميز

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

80%

جميع فئات جائزة التعليم للتميز

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

1442-06-04

تاريخ النهاية

1442-08-15

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية للمشروع

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أكرمك فأكرمه

وصف المشروع

مشروع وطني لتعزيز وتنمية القيم الوطنية والحفاظ على الممتلكات والمقدرات ،وتقويم السلوك بما يحقق المواطنة الصالحة في نفوس النشء

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التفصيلي

المحافظة على البيئة والممتلكات العامة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

مشروع وطني لتعزيز وتنمية القيم الوطنية والحفاظ على الممتلكات
والمقدرات ،وتقويم السلوك بما يحقق المواطنة الصالحة في نفوس
النشء

منسوبي ومنسوبات التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2020-08-25

تاريخ النهاية

2020-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي  -بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

إدارة العالقات العامة واإلعالم
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ملتقى اإلعالم التربوي الفرص والتحديات

وصف المشروع

اإلعالم التربوي الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وفق رؤية  2030المستقبلية وتعزيز مكانتنا العالمية وتفعيل
دور اإلعالم التربوي في حماية مكتسبات المملكة والحفاظ على قيم المجتمع لذلك تعتزم إدارة العالقات العامة واإلعالم إقامة الملتقى الوزاري في الطائف والذي يتم
من خاللة إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ونقاشات حول مستجدات اإلعالم ودور إدارة اإلعالم واإلتصال في دعم العملية التعليمية وغرس القيم الدينية والوطنية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

إستخدلم األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الحاضرين للقاء الوزاري من منسوبي إدارات اإلعالم واإلتصال
بالمملكة

مديرو إدارات اإلعالم واإلتصال في كافة اإلدارات التعليمية ونخبة من اإلعالمين واإلعالميات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-08-30

تاريخ النهاية

2020-12-31

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية

التكلفة الكلية

50000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز التمت
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة التعليم للتميز

وصف المشروع

جائزة وزارية سنوية لعدد من منسوبي التعليم

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملين للمشاركة في جوائز
التميز المحلية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب 80%من المشاركين في الجائزة

منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-09-20

تاريخ النهاية

2020-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ضعف الميزانية التدريبية

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بيعة ووالء

وصف المشروع

عرفانا من وزارة التعليم وكافية منسوبيها وابتهاجا بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشرفين حفظه هللا مقاليد الحكم تنظم الوزارة احتفاال خاصا بهذه المناسبة
العظيمة على نفوس أبناء الوطن  ،وتأكيدا لالعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن في نفوس بناتنا وابناءنا

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

مشاركة الطالبات في االحتفاء وفق اإلطار التنظيمي للبرنامج

طالبات المرحلة االبتدائية  ،المتوسطة ،الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2020-11-24

تاريخ النهاية

2020-12-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تخصيص ميزانية خاصة بهذه المناسبة

التكلفة الكلية

15000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المقال

وصف المشروع

فن نثري يعمل فيه الكاتب ع اقناع القارئ بفكرة معينة أوقضية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي

2000

ابتدائي ومتوسط

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-08-31

تاريخ النهاية

2020-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي  -بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ــــــ

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ملتقى الفنون والمهن

وصف المشروع

مشروع تعرض فيه األفكاراإلبداعية والتجارب والمنجزات النوعية لألنشطة الفنية والمهنية في جو تفاعلي نشط تشارك فيه الطالبات ومشرفات األنشطة والقيادات من
اإلدارات التعليمية لنشر الثقافة والمعرفة وتبادل الرؤى التطويرية استشرافا للمستقبل وفق معايير محددة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الندوات وأوراق العمل والعروض التقديمية والفيديوهات المقدمة

الطالبات  /مشرفات األنشطة /القيادات من إدارات التعليم  /المهتمين بمجاالت الفنون والمهن

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-03-03

تاريخ النهاية

2020-04-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنات

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -مكتب المساعد للخدمات المساندة

المخاطر المتوقعة

عدم مشاركة الفئات المستهدفة

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون المدرسية

إدارة التجهتات المدرسية
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رفع كفاءة العاملين

وصف المشروع

توعية المعلمين -القادة  -االمناء معلوماتيا وتقنيا

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 المستفيدين من برامج التدريب

فئات التشكيالت المدرسية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

1441-05-22

تاريخ النهاية

1441-05-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة الكلية

-1
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ستون دقيقة مع تطوير( ساعة مع تطوير ) ضمن مبادرة رؤى تطويرية.

وصف المشروع

نقل التجارب والخبرات للمعلمات ذات الكفاءة في مدارس البرنامج الوطني لتطوير المدارس من خالل اللقاءات االلكترونية‘ المنشورة عن طريق مواقع التواصل االلكتروني
للوحدة من خالل اليوتيوب وتويتر الوحدة.

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

نقل التجارب والخبرات للمعلمات ذات الكفاءة في مدارس البرنامج
الوطني لتطوير المدارس من خالل اللقاءات االلكترونية‘ المنشورة عن
طريق مواقع التواصل االلكتروني للوحدة من خالل اليوتيوب وتويتر
الوحدة.

التنمية المهنية لجميع منسوبات المدرسة.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2020-01-02

تاريخ النهاية

2020-11-17

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس

المخاطر المتوقعة

عدم توثيق المعلمات لألعمال واالبرامج النوعية المنفذة والتي تعكس
المهنية العالية في العمل  ،عدم الوصول للمتلقي في المجتمع
المدرسي بسبب عدم متابعة مواقع التواصل لوحدة تطوير المدارس.

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مصفوفة السلوك

وصف المشروع

يهدف المشروع لخلق بيئة تعليمية إيجابية وذلك بالتركز على احتياجات الطـالبات  ,وتجـنيد خبرة التربويات المتبادلة  ,ودعوة واألمهات للمشاركة وذلك من خالل مرحلتين  :المرحلة األولى  /عبارة عن طرح قوانين خاصة
لكل مرحلة  ،حيث تتمثل قوانين االبتدائي في ( كن محترما  ،كن مسئوال  ،كن أمنا ) والمرحلة المتوسطة ( أحترم ذاتك  ،أحترم اآلخرين  ،أحترم التعلم  ،أحترم البيئة ) والمرحلة الثانوية ( االحترام  ،الوقت  ،الجهد ،
القيادة )  ،هذا ويتم تخصيص لوحة خاصة في كل فصل بعنوان " لوحة مالمح التعلم " والتي تقوم الطالبة بكتابة السلوك اإليجابي على ضوء قوانين المرحلة التي قامت بها في الحصص وتعليقها على اللوحة  . .المرحلة
الثانية  /تم اعتماد تصميم بيت الخبرة األمريكي لصحف أنشطة المواد التعليمية للسمات الخمسة المساندة في تعزيز السلوك اإليجابي لتساعد المعلمات على العمل مع الطالبات على أساس فردي أو جماعي
بهدف خلق بيئة إيجابية  ،حيث تتلخص السمات في (  :سمة الشعور باألمان  /سمة الهوية الذاتية  /سمة الشعور باالنتماء  /سمة الشعور بالهدف  /سمة الشعور بالكفاية ) وهي تعد« وثيقة حيـة »من ناحيتين
مهمتين ) : 1أنها تستخدم بشكـل نشط من خالل روزنامة أنشطة من المواد التعليمية لكل سمة من السمات  ،حيث أن القصد منها هو أن تكون امتدادات ألنشطة صفية منتظمة يتم طرحها على الطالبات بطريقة بنائية
من الصف األول ثانوي وحتى الصف الثالث ثانوي  ،ومن الصف األول متوسط وحتى الصف الثالث متوسط  ،هذا وقد ُ
خصص لكل مرحلة عدد )  ( 20نشاط ) . 2تُعتبر األنشطة المقدّمة في كل صحيفة نشاط مفسرة
لنفسها بنفسها وذلك لكي يتم تقديمها كأنشطة منزلية بدال من قصر استخدامها على الصف فقط  ،ويمكن استخدام معظم األنشطة بسهولة للبدء باجتماعات فردية أو نقاشات جماعية  ،ويشير البعض على أن األنشطة
دليلهم في العمل  .كما تتميز األنشطة بسهولة التطبيق لما لها من عائد وآثر كبير وإيجابي على تغيير وتعديل سلوك الطالبات..

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التفصيلي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي

مؤشر المرحلة األولى  :ارتفاع عدد الممارسات المهنية لمصفوفة السلوك والبالغ
عددها )  ( 10ممارسات و المطبقة في مدارس تطوير  .مؤشر المرحلة الثانية :
ارتفاع عدد الفصول المطبقة ألنشطة المواد التعليمية للسمات الخمسة
للمصفوفة والبالغ عددها )  ( 20نشاط للمرحلة الثانوية )  + ( 21نشاط للمرحلة
المتوسطة

الفئة المستهدفة

المرحلة األولى  :تستهدف طالبات الصف األول والرابع أبتدائي  ،والصف األول متوسط  ،واألول ثانوي  .المرحلة الثانية  :تستهدف الصف األول متوسط  ،واألول ثانوي.

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2018-10-04

تاريخ النهاية

2020-04-24

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة النشاط الطالب  -بني
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج جلوب البيئي

وصف المشروع

منافسة في تصميم ألعاب تعليمية إلكترونية ترتبط بروتوكوالت برنامج جلوب البيئي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

مشاركة طالب على األقل من االدارة التعليمية

طالب برنامج جلوب في المدارس المعتمدة في المرحلتين المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2020-09-16

تاريخ النهاية

2020-12-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي  -بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد مخاطر

التكلفة الكلية

400
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة تطوير

وصف المشروع

جائزة تطوير

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التفصيلي

ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملين للمشاركة في جوائز
التميز المحلية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تكريم  100%من المتميزين في لجنة التميز والجودة

لجنة التميز والجودة مدارس تطوير

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

1441-03-27

تاريخ النهاية

1441-07-24

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تأخر إستمارات المرشحين

التكلفة الكلية

3000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز التمت
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دليل الجوائز المحلية واالقليمية والعالمية

وصف المشروع

تعد الجوائز واجهة مشرفة ورمزا لتقدم األمم ووسيلة أكيدة للتحفيز واالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل المهني على أعلى مستوى السيما أنها تكرم أفضل الممارسات و
هي منحة تطويرية لألداء التعليمي والتربوي واإلداري المتميز ،وتستهدف التكريم الالئق لكل المتميزين وذلك تثمينا لجهودهم وتقديرا ألدائهم اإلبداعي ولدفعهم نحو
التميز الدائم ليصبحوا نماذج مجتمعية سعودية رائدة ُيحتذى بها في عصر التميز ومجتمع المعرفةو انطالقا من دعم وتشجيع أفضل الممارسات في الميدان التعليمي
والتربوي ،وفي إطار السعي الجاد نحو تطوير األداء وإحداث تنمية ونهضة وطنية تواكب رؤية المملكة العربية السعودية ) (2030وتطلعاتها المستقبلية ،وتجسيدا لثقافة
الجودة في العمل والتميز في األداء وكأحد استراتيجيات عمليات قسم الجوائز الهامة نضع بين أيديكم دليل للجوائز مصنف حسب اشراف مركز التميز إلى أ :جوائز
يشرف عليها المركز ب :جوائز ال يشرف عليها المركز وذلك لتقديم كل ما يسهل على المتميز للمشاركة في كافة الجوائز المحلية والخليجية والعالمية والمنافسة
الشريفة للفوز بإذن هللا والحصول على الجوائز.

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملين للمشاركة في جوائز
التميز المحلية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة نشر ثقافة جوائز التميز

جميع منسوبي ومنسوبات اإلدارة العامة للتعليم بالطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

3/6/1441هـ

تاريخ النهاية

30/8/1441

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مركز التميز

المخاطر المتوقعة

الدعم المادي

التكلفة الكلية

2000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز التمت
أداء مؤسسي  ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بطاقة المتميز

وصف المشروع

التميز هو قدرة الفرد على تحقيق نتائج غير مسبوقة يتفوق بها على نفسه وعلى اآلخرين ويعتمد التميز على وضوح الرؤية وتحديد األهداف والتخطيط السليم والتنفيذ
السليم والتقويم المستمر وااللتزام بهذا المفهوم بال شك يؤدي إلى نجاح األفراد للمساهمة في تحقيق رؤية مملكة التميز  2030ونظرا ألهمية تحفيز ودعم المتميزين
وتمكينهم جاءت فكرة هذه المبادرة التي تهدف إلى رعاية المتميزين وتقديم خدمات تفوق تطلعاتهم من خالل بطاقة المتميز رؤية المبادرة  :الريادة في دعم المتمزين
والمتميزات الرسالة  -تعزيز الكفاءة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين الطاقات البشرية من تحمل المسؤولية في وطن طموح وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واقتناص
الفرص القيم  -نشر المعرفة  ,المهنية  ,التكامل  ,التحفيز ,تكافؤ الفرص  .األهداف  : 1-صناعة التميز وتحفيز المتميزين للمنافسة بأعمالهم والمشاركة في جوائز التميز
2دعم ورعاية المتميز لتقديم أفضل مايمكن في الميدان التعليمي  3-نشر ثقافة التميز ونقل الممارسات النوعية  4-تذليل العقبات التي تواجه المشاركين بجوائز التميزبإذن هللا

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملين للمشاركة في جوائز
التميز المحلية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

زيادة عدد المرشحين في كل عام لجائزة التميز بنسبة  50%عن العام
السابق  2-توفير مميزات ل  100%من المتميزين الذين يحققون جوائز
محلية أو اقليمية او عالمية  3-رفع نسبة الفائزين بجوائز أخرى اقليمية
وعالمية بنسبة30%

مرشحي ومرشحات جوائز التميز من كافة الفئات من تعليم الطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

28/5/1441هـ

تاريخ النهاية

8/8/1441 - 1/4/2020

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

الدعم المادي

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

اإلدارات المرتبطة

مركز التمت
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة تعليم الطائف لألداء المتميز

وصف المشروع

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انطالقا من دعم وتشجيع أفضل الممارسات في الميدان
التعليمي والتربوي ،وفي إطار السعي نحو تطوير األداء وإحداث تنمية ونهضة وطنية تواكب رؤية المملكة العربية السعودية  2030وتطلعاتها المستقبلية ،وتجسيدا لثقافة
الجودة في العمل والتميز في األداء  ،جاء اإلعالن عن إطالق جائزة تعليم الطائف لألداء المتميز في حلتها الجديدة وبمعايير حديثة تدعم العمل المؤسسي وتوجه األداء نحو
اإلتقان وقد وضعت الجائزة أدلة لكافة الفئات وكل دليل فئة به مجاالت ومعايير تقيس جوانب التميز لفئة األداء المؤسسي المتميز بكل موضوعية وحيادية ،بغرض تحفيز
وتشجيع الممارسات المتميزة والنوعية وإبرازها في الميدان التربوي ،سعيا لتحقيق التنمية المستدامة..

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

ايجاد منظومة متكاملة لتحفيز جميع العاملين للمشاركة في جوائز
التميز المحلية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المتميزين والمتميزات على مستوى إدارة تعليم الطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

جميع منسوبي ومنسوبات اإلدارة العامة للتعليم بالطائف
مجال المشروع

علمي

تاريخ النهاية

14/5/2020

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

ميزانية تكريم المرشحين والمرشحات مما يقلل من ترشح
المتميزين والمتميزات لعدم توفر معينات التحفيز والتكريم األمثل

التكلفة الكلية

200000

تاريخ البداية

اداري
1441/5/6هـ- 1/1/2020
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرس
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التخلص من المباني المستأجرة

وصف المشروع

السعي الستبدال مباني المدارس المستأجرة بمباني حكومية ذات بيئة تعليمية بجودة عالية في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

التوسع في إنشاء المباني المدرسية ومرافق األنشطة بمواصفات
تحافظ على البيئة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المباني المدرسية الحكومية التي تلبي معايير البنية التحتية
للتعليم

مباني المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2020-01-01

تاريخ النهاية

2020-12-30

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة المباني

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم توفر أراضي مناسبة لبناء مباني حكومية للمدارس

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الرعاية الصباحية

وصف المشروع

برنامج يقدم رعاية تربوية وشامله ونوعية للطالبة الموهوبه من خالل تنفيذ برامج اثرائية متخصصة في المنهج الدراسي ضمن الفصل الدراسي العادي وبرنامج اثرائي فاعل
يقدم في غرفة الموهوبات من قبل معلمة الموهوبات

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التفصيلي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الطالب الموهوبين والمتميزين المستفيدين من البرامج
المخصصة لهذه الفئة من إجمالي الطالب المصنفين كموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات الملتحقات بمشروع الرعاية الصباحية

الطالبات المجتازات المقياس /الطالبات حسب استمارة الصفات السلوكية

الفئة المستهدفة

علمي

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2020-09-01

تاريخ النهاية

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات من المشروع

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

وصف المشروع

هو [ fvkhlيهدف إلى التعرف على الموهوبين ،من خالل استخدام منهجية علمية متطورة تعتمد في المقام األول على أهم األسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية
لضمان االنتقاء السليم وهو مشروع شراكة بين الوزارة وموهبة وقياس للتعرف على الطلبة 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

عدد الطالبات المرشحات للبرنامج الوطني للكشف على الموهوبين

طالبات التعليم العام من الفئة المستهدفة ( من ثالث ابتدائي حتى اول ثانوي)

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

20201-09-15

تاريخ النهاية

2020-05-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم حضور االختبار بعد الترشيح والتسجيل  /قلة اعداد الطالبات
المجتازات للمقياس

التكلفة الكلية

1500
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبتات
استثمار موارد  ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المرحلة الثالثة من مشروع روافد الخير

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

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المتطوعات

الفئة المستهدفة

*خريجات الجامعات والكليات بمختلف أقسامها الالتي لم يحصلن على وظائف تعليمية أو عمل بعد التخرج * المنقطعات عن التعليم العام من المرحلة الثانوية فأقل *
ربات البيوت وكبيرات السن * الحرفيات والمتمكنات من المهن التراثية
ذوات االحتياجات الخاصة ومنتسبات مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية االجتماعية لإلناث *
*األميات في مدارس وبرامج تعليم الكبار والمتحررات من األمية * األسر المنتجة * بقية أفراد المجتمع من المتطوعين رجاال ونساء

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2020-09-01

تاريخ النهاية

2020-04-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات

المخاطر المتوقعة

1نظرة بعض األسر إلى العمل التطوعي(العادات والتقاليد العائدالمادي ) 2-وعورة الطريق ( مناطق جبلية ،قرى وهجر بعيدة 3-قلة
توفر التجهيزات التعليمية والمكتبية فضيق قنوات التواصل واالتصال
في بعض المواقع( قرى نائية ،هجرعدم توفر خدمات تعليمية( مبان
مدرسية  ،حكومية ،ضيق المباني المستأجرة في بعض القرى والهجر
،عدم توفر وسائل نقل ،بعد المسافة  5-ي بعض المدارس والبرامج4-

التكلفة الكلية

50000
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المبادرات
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبتات

التوجه االستراتيجي

استثمار موارد  ..أمثل

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

روافد الخير

وصف المبادرة

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 العام للمبادرة

استثمار رأس المال الفكري لطاقات الشباب وتوجيههم نحو العمل التطوعي وفق الفرص المتاحةتحقيقا لرؤية المملكة 2030في جمع مليون متطوع لخدمة الوطن ومواطنيه

األهداف التفصيلية

مبررات المبادرة

الرؤية

تصنيف المبادرة

خاصة في المجال التعليمي والمهني  ،والتدريبي *
لخدمة ،المجتمع
*توجيه الطاقات الحيوية المعطلة من خريجات الجامعات ،والكليات بمختلف أقسامها
استثمار أوقات فراغ الفتيات السعوديات فيما يعود بالنفع على المجتمع المحلي *  .ايجاد نموذج من الشباب القدوة التي يٌحتذى بها في المجتمع *  .سد احتياج مدارس
التعليم الصباحي*  .استفادة المنتسبات الى برامج ومراكز تعليم الكبار من فرص
مراكز وبرامج تعليم الكبار من المعلمات بعد تحويل المفرغات منهن إلى
استدامة* ).تخفيض العبء المالي للميزانية التي تصرف
التعليم المتاحة*  .تحقيق جزء من مبادرة برنامج التحول الوطني 2030م عبر مبادرة التعلم مدى الحياة(
سنويا في تكليف معلمات التعليم العام للتدريس في برامج ومدارس ومراكز تعليم الكبار (بنات ) في الفترة المسائية وتحسين جودة المخرج *  .تعزيز الشراكات مع
المؤسسات الحكومية والقطاع األهلي والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعية الثقافة والفنون وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغيرها لدعم
العمل التطوعي * االستعانة بقنوات التواصل االجتماعي ( انستقرام – واتس أب – تويتر – سناب شات)
سعيا إلى إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية والتربوية والمجتمعية في مراكز وبرامج تعليم الكبار( بنات )انطلقت فكرة مشروع( روافد الخير) ،وامتدت إلى خارج
الساحة التعليمية لتحقيق أهدافا كبيرة منها * :تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية وأفراد المجتمع ومؤسساته ،خاصة خريجات الجامعة والكلية الالتي
أكملن دراستهن الجامعية وبقين لسنوات عديدة بانتظار الوظيفة التعليمية أو التوظيف في أي مجال عمل آخر*تسديد العجز الذي نعانيه في الميدان بعد تحويل معلمات
تعليم الكبار المفرغات في الفترة المسائية في محو األمية وتعليم الكبار إلى التعليم العام الصباحي مما أدى إلى وجود فجوة عملت اإلدارة على تقليل ضررها بتكليف عدد
من معلمات التعليم العام بنظام المكافأة حيث نصاب المعلمة المكلفة ) (12حصة  ،ويتبقى بعد ذلك عدد من الحصص اإلضافية لتسديد جدول الخطة الدراسية مما
يقتضي تكليف معلمة أخرى الستكمال جدول الخطة الدراسية وهو يشكل عبئا ماليا إضافيا في الميزانية  ،ومن فكرة ألخرى اهتدينا -بعد هللا  -إلى استثمار العنصر
البشري والمتم َثل في خريجات الجامعة والكليات بمختلف أقسامها ،والكلية التقنية والحرفيات الراغبات في العمل التطوعي * تحقيق رؤية المملكة  2030م في التنمية
المستدامة( مجتمع حيوي* )تثقيف المجتمع واإلسهام في حل قضية األمية* بناء اإلنسان الفاعل في خدمة الوطن* احتساب األجر من هللا تعالى بخيرية هذا العمل
استثمار رأس المال الفكري واالستفادة من الطاقات المتوفرة وتوجيهها
الرسالة
للعمل التطوعي لخدمة برامج ومدارس تعليم الكبار ( بنات ) وتوظيفها
الريادة في بناء اإلنسان من خالل االستفادة من الفرص المتاحة
في التدريب وصقل المواهب الواعدة لخدمة المجتمع
*خريجات الجامعات والكليات بمختلف أقسامها الالتي لم يحصلن على
المنقطعات عن التعليم
وظائف تعليمية أو عمل بعد التخرج *
الفئة المستهدفة
اداري
العام من المرحلة الثانوية فأقل * ذوات االحتياجات الخاصة ومنتسبات
ربات البيوت
مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية االجتماعية لإلناث *
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وكبيرات السن * الحرفيات والمتمكنات من المهن التراثية * األميات
في مدارس وبرامج تعليم الكبار والمتحررات من األمية * األسر
المنتجة * بقية أفراد المجتمع من المتطوعين رجاال ونساء
مؤشر االداء

عدد المتطوعات

المخرجات المتوقعة

خفض العبء المالي المترتب على تكليف معلماتمن التعليم العام 2-خفض نسبة  90%من تسرب الطالبات في مدارس وبرامج تعليم الكبار3-تطوير آليات العمل واالبتكار
في المشروعاتالمقدمة لهذا العام4-اشاعة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وفي مجال تعليم الكبار بنسبة 70 %5-التوسع في الشراكة المجتمعية بين المؤسسة
التعليمية وأفراد ومؤسسات المجتمع6-تمكين المرأة السعودية من سوق العمل

تاريخ إطالق المبادرة

2018-09-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

50000

فريق العمل

ليلى محمد الخماش  -وضحاء عويد الحارثي -الهام الشاعر

مشرف المبادرة

0541729444 -مسفرة بنت سعيد الزهراني

رابط وثيقة االعتماد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مشروع المتحف والمعرض التقني الدائم

وصف المبادرة

وفق رؤية المملكة العربية السعودية (  2030المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر والوطن الطموح ) بسواعد أبناء هذا الوطن القادر على تطوير مجتمعه ورفع مستواه واكتفاءه بتوفير جميع
المستلزمات الحياتية بدل استيرادها من الخارج كذلك توفير العائد المالي والوظيفي للعاطلين عن العمل والذين لديهم الرغبة في العمل الحرفي والصناعي أكثر من التعليم من هنا انطلقت
فكرة المتحف والمعرض التقني.

الهدف العام للمبادرة

إنشاء متحف ومعرض تقني يحكي قصة تطور التقنية

األهداف التفصيلية

1ـ التعريف بمركز الطائف العلمي لدى جميع شرائح المجتمع  2ـ زيادة ثقافة المتدربين والمجتمع من خالل اطالعهم على المنتجات والمصنوعات القديمة  3ـ اطالع الشباب على تاريخ تطور
التقنيات في جميع المجاالت  . 4ـ فتح مدارك الشباب حول استراتيجيات الدول المتقدمة في تطوير التقنيات القديمة إلى حديثة  5ـ تنمية قدرة الشباب على إدراك المتغيرات والتطورات
المتسارعة والمتالحقة للتقنيات الموجودة ومواكبتها  . 6ـ إيجاد متحف ومعرض تقني طوال العام الدراسي وذلك للعرض وتقديم المساعدة للموهوبين عند حاجتهم للمساعدة في أي وقت  . 7ـ
إنشاء مكتبة شاملة للمتدربين والمدربين من خالل عرض التقنيات القديمة والحديثة وتطويرها.

مبررات المبادرة

1ـ التعريف بمركز الطائف العلمي لدى جميع شرائح المجتمع  2ـ زيادة ثقافة المتدربين والمجتمع من خالل اطالعهم على المنتجات والمصنوعات القديمة  3ـ اطالع الشباب على تاريخ تطور التقنيات في جميع المجاالت
. 4ـ فتح مدارك الشباب حول استراتيجيات الدول المتقدمة في تطوير التقنيات القديمة إلى حديثة  5ـ تنمية قدرة الشباب على إدراك المتغيرات والتطورات المتسارعة والمتالحقة للتقنيات الموجودة ومواكبتها  . 6ـ إيجاد
متحف ومعرض تقني طوال العام الدراسي وذلك للعرض وتقديم المساعدة للموهوبين عند حاجتهم للمساعدة في أي وقت  . 7ـ إنشاء مكتبة شاملة للمتدربين والمدربين من خالل عرض التقنيات القديمة والحديثة
وتطويرها.

الرؤية

مجتمع رائد مواكب للتطورات التقنية

الرسالة

استثمار طاقات الشباب من الجنسين لرفع مستوى اإلنتاجية من خالل تنمية
أفكارهم إلدراك المتغيرات والتطورات المتسارعة والمتالحقة للتقنية ومواكبتها

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الشباب من الجنسين

مؤشر االداء

رفع مستوى إنتاجية المشاركين بعد مرحلة التدريب90 %

المخرجات المتوقعة

1ـ التوسع في تشارك ونقل المعرفة  2ـ رفع مستوى اإلنتاجية لدى المتدربين من خالل البرامج والخطط لتطوير قدراتهم  . 3ـ تفعيل المسابقات الداعمة لالنتاجية.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-06

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

25000
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الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

البرنامج التكاملي للعمل المهني ( فاب الب الطائف)

وصف المبادرة

وفق رؤية المملكة العربية السعودية (  2030المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر والوطن الطموح ) صمم فاب الب الطائف لمساعدة الطلبة من المرحلة المتوسطة إلى
المرحلة الجامعية بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام للتعرف على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي وللمساعدة في تصميم النماذج األولية لألفكار ويعد وجود هذا المعمل
في مركز الطائف العلمي هو بمثابة غرس ثقافة التصنيع واالبتكار لدى الطلبة والمجتمع في مدينة الطائف عن طريق توفير آالت ومعدات تصنيع رقمي متطورة يستطيع
جميع أفراد المجتمع من الوصول إليها.

الهدف العام للمبادرة

التعرف على أحدث تقنيات التصنيع الرقمي

األهداف التفصيلية

. 2تعزيز األنشطة العلمية لدى الفئات المستهدفة . 3غرس ثقافة التصنيع الرقمي ــ اصنعها بنفسك ــ لدى المجتمع والطلبة
1تحويل األفكار إلى نماذج أولية
بشكل خاص . 4تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتعريف الطلبة والمجتمع بتقنيات التصنيع الرقمي وكيف يمكن أن نستفيد منها في نمذجة األفكار . 5زيادة عدد المخترعين
والمبتكرين والمصنعين وريادي األعمال في المجتمع . 6زيادة ثقة الطلبة في أنفسهم عن طريق تصنيع أفكارهم . 7تعزيز قدرات الطلبة للدخول إلى سوق العمل.

مبررات المبادرة

غياب ثقافة التصنيع واالبتكار لدى الطلبة والمجتمع في مدينة الطائف من خالل آالت ومعدات تصنيع رقمية متطورة

الرؤية

تنمية روح اإلبداع واالبتكار وتعريف الطلبة والمجتمع بتقنيات التصنيع
الرقمي

الرسالة

غرس ثقافة التصنيع الرقمي بين أفراد المجتمع وكيفية االستفادة منها
في نمذجة األفكار.

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالب التعليم العام بشكل خاص وكافة شرائح المجتمع بشكل عام

مؤشر االداء

عدد المستفيدين  /ات من الورش التدريبية

المخرجات المتوقعة

1تهيئة مكان مناسب داخل المركز وتجهيزه بما يتطلبه الفاب الب  2عقد دورات تدريبية مكثفة . 3توفير المواد والخامات االستهالكية للمعمل تكفي لحوالي  12ألف
مستخدم للفاب الب سنويا.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-12-21

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

100000
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

ُ
ُ
أقرأ  ،أفه ُ
أتعلم
م،

وصف المبادرة

ُ
أفهم  ،أتعل ُ
ُ
م مبادرة عالجية تحسينية تعمل على عالج وتحسين مهارات الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي وتعزز دور معلمات اللغة العربية نحو تجويد الممارسات
مبادرة أقرأ ،
التدريسية في مجتمع مهني فاعل باإلضافة لتعزيز دور اإلسرة نحو التشارك مع المدرسة في دعم تعلم الطالبات لمهارات الفهم القرائي وتفعيل األدوار المتعددة للجهات الداعمة والمساندة.

الهدف العام للمبادرة

تحسين معدالت النجاح النوعي في التعليم

األهداف التفصيلية

1تطوير معارف ومهارات المعلمات وأدائهن في تدريس اللغة العربية  . 2-تعزيز أداء أعضاء المجتمع المدرسي في دعم تعلم مهارات الفهم القرائي  . 3-تحسين مهاراتالفهم القرائي لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي . 4-بناء عالقات إيجابية بين المدرسة واألسرة تدعم تعلم مهارات الفهم القرائي.

مبررات المبادرة

1-تحسين مهارات الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي. 2-رفع مؤشر أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية.

الرؤية

طالبات يمتلكن أداء نوعيا في مهارات الفهم القرائي

الرسالة

نسعى -بمشيئة هللا نحن إدارة اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
والمدارس إلى توظيف اإلمكانات والخبرات للرفع من مستوى مهارات
المقدرة القرائية لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

طالبات الصف الثالث االبتدائي

مؤشر االداء

ارتفاع معدل األداء

المخرجات المتوقعة

ارتفاع معدل أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى الوزارة بنسبة69%

تاريخ إطالق المبادرة

2019-02-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة النشاط الطالب  -بني

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

رائد العمل اإلجتماعي

وصف المبادرة

تسعى مبادرة رائد العمل االجتماعي إلى نشر ثقافة ريادة األعمال االجتماعية وسط المجتمع الطالبي وذلك بتأهيل نخبة من طالب المرحلة الثانوية لديهم قدرات قيادية
وتمكينهم مهاريا وقيميا لتنفيذ مبادرات مجتمعية تمثل حلوال مستدامة ومبتكرة لمشاكل المجتمع بدءا من الفكرة والتخطيط وانتهاء بإدارة المبادرة وتنفيذها في مجاالت
متنوعة (  :اجتماعية  ،قيمية  ،بيئية  ،صحية  ،رياضية  ،عامة  ..إلخ)

الهدف العام للمبادرة

تأهيل نخبة من طالب المرحلة الثانوية لديهم قدرات قيادية وتمكينهم مهاريا وقيميا لتنفيذ مبادرات مجتمعية تساهم في بناء المجتمع.

األهداف التفصيلية

1اكتشاف قدرات الطالب االبداعية في مجال ريادة األعمال االجتماعية  . 2 -تأهيل الطالب رواد العمل االجتماعي ليصبحوا مساهمين في بناء المجتمع  . 3 -تمكينالطالب رواد العمل االجتماعي من صناعة مبادرات نوعية تمثل حلوال مبتكرة لمشاكل المجتمع.
 1المساهمة في تحقيق رؤية المملكة  2030برفع مؤشر تنفيذ المبادرات المجتمعية من قبل الطالب  . 2 -تعزيز انتماء الطالب لمجتمعهم والمساهمة في نفعه وبنائه . 3توظيف طاقات وقدرات الطالب في هذه المرحلة العمرية نحو نفع مجتمعهم ووطنهم  . 4 -حاجة البرامج والمبادرات الطالبية لمن يقودها وتعتبر هذه المبادرة بمثابة إعدادقيادات طالبية  . 5 -هناك رغبة لدى العديد من طالبنا نحو خدمة المجتمع ولكنهم يحتاجون للمنهجية والتدريب.
إكساب الطالب فنون القيادة وتمكينهم مهاريا وقيميا للمساهمة في بناء
الرسالة
المجتمع من خالل تنفيذ مبادرات مجتمعية تمثل حلوال مستدامة
نحو جيل قيادي رائد للعمل االجتماعي
ومبتكرة لمشاكل المجتمع.

مبررات المبادرة
الرؤية

تطويرية

تصنيف المبادرة

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

مؤشر االداء

عدد  100طالب رائد للعمل االجتماعي يقدم مبادرات لبناء المجتمع ومعالجة مشكالته  -عدد  25مبادرة مجتمعية لخدمة المجتمع وحل إشكالياته.

المخرجات المتوقعة

 1اختيار عدد من مدارس المرحلة الثانوية لترشيح الطالب المتميزين  . 2 -ترشيح قيادات طالبية من طالب الصف األول والثاني الثانوي وفق آلية الترشيح المعتمدة . 3 -تأهيل وتدريب الطالب المرشحين وفق آلية التدريب  . 4 -صناعة عدد من المبادرات المجتمعية من اعداد وتنفيذ الطالب رواد العمل االجتماعي  . 5 -نمذجة المبادرة
وتوسيع نطاق تنفيذها في النسخة الثانية بمشيئة هللا.

تاريخ إطالق المبادرة

2020-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

ُ
أقرأ  ،أفهم ُُ ،أتعلم ُُ

وصف المبادرة

م ،أتعل ُ
مبادرة أقرأ ُُ ،أفه ُ
م  ،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 اإلسرة نحو التشارك مع المدرسة في دعم تعلم الطالبات بمهارات الفهم القرائي وتفعيل
األدوار المتعددة للجهات الداعمة والمساندة.

الهدف العام للمبادرة

تحسين معدالت النجاح النوعي في التعليم.

األهداف التفصيلية

1.تطوير معارف ومهارات المعلمات وأدائهن في تدريس اللغة العربية.2.تعزيز أداء أعضاء المجتمع المدرسي في دعم تعلم مهارات الفهم القرائي.3.تحسين مهارات الفهم
القرائي لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي.4.بناء عالقات إيجابية بين المدرسة و األسرة تدعم تعلم مهارات الفهم القرائي.

مبررات المبادرة

بالعودة إلى تحليل نتائج طالبات الصف الثالث االبتدائي بمدارس العينة للعام الدراسي  1438/ 1439هـ وما أظهرته من وجود قصور في النتائج المرتبطة بفهم المقروء واستيعابه ،حيث أن
متوسط الدرجات ضمن المتوسط العام بنسبة ) (53,07لعينة المدارس وعددها ) (100مدرسة بنات وعدد الطالبات بها ) (1704طــالبة  .وقد تباينت المستويات حيث جاء مستوى األداء العالي
بنسـبة ) (29,69%والمتوسط بنسبة )  ( 23.42%والمتدني بنسـبة )  ( 38.73%والمتدني جدا بنسبة  ( 8.16% ) .ولما كان الفهم القرائي من أهم المفاهيم التي ارتبطت بالنظرة إلى طبيعة
القراءة و مفهومها حيث يعد مطلبا لغويا وتعليميا و تربويا ,ذلك أنه مما ال شك فيه أن الهدف من كل قراءة هو الفهم  ،فقراءة بال فهم ال تعد قراءة بمفهومها الصحيح  ،والفهم القرائي عملية
معقدة تسير في مستويات متباينة و تتطلب قدرات عقلية متنوعة و يحتاج إلى كثير من التدريب األمر الذي يتطلب منا تحديد مفهوم الفهم القرائي و أهميته و أسسه و مبادئه و عملياته و
مستوياته و ومهاراته وأهم العوامل المؤثرة فيه و كيفية تحسين مستوى الفهم القرائي لدى الطالبات.من هنا جاءت هذه المبادرة العالجية بهدف تحسين مهارات الفهم القرائي لدى طالبات
الصفوف األولية ورفع مؤشر أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية لطالبات الصف الثالث االبتدائي بتدريبهن على المهارات األساسية لفهم النص المقروء ،وصوال إلى نتائج تسهم في تحقيق
الطالبات لإلنجاز المطلوب وتحقيق مؤشرات عالية من خالل تحسين وتطوير مهارات الفهم القرائي وتسهم في تعلّم مدى الحياة .وذلك وفق خطة زمنية ممتدة على مدى ثالث سنوات ،تتعامل
مع جميع العوامل المؤدية إلى الرفع من مستوى المؤشر.

الرؤية

طالبات يمتلكن أداء نوعيا في مهارات الفهم القرائي

الرسالة

نسعى -بمشيئة هللا نحن إدارة اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم
والمدارس إلى توظيف اإلمكانات والخبرات للرفع من مستوى مهارات
المقدرة القرائية لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي في جميع المدارس
االبتدائية بمحافظة الطائف

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

طالبات الصف الثالث االبتدائي

مؤشر االداء

ارتفاع معدل أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى الوزارة بنسبة80%.
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ارتفاع معدل أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى الوزارة بنسبة80%.

المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة

2019-02-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلشاف ر
إدارة ر
التبوي-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  2020وهي :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.

الهدف العام للمبادرة

مبادرة تطويرية تهدف لتحقيق مبادرة من مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني  2020وهي :تطوير مصفوفة متكاملة من المهارات الشخصية المؤدية للنجاح في الحياة العامة والمهنية.
تساهم هذه المبادرة في تقليص الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي لمقررات العلوم اإلدارية وفق آليات التطبيق الفعلية في سوق العمل ودعم اكتشاف المتعلمات لقدراتهن وميولهن
المهنية من خالل :االرتقاء بدور الطالبة كعنصر فاعل لمواكبة احتياجات التحول من خالل تدريبها وتأهيلها .خلق بيئة تعلم تفاعلية نشطة وآمنة ومحفزة وجاذبة للتعلم .خلق جيل مبدع
ومنتج تعزيز دور االسرة والمجتمع المحلي في دعم التعلم لإلتقان والحياة والعمل .تعزيز التعلم الذاتي ،والتعلم من خالل األقران.
منح خريجة المرحلة الثانوية الفرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل من خالل :تأهيلها الختيار التخصص الجامعي المناسب لسوق العمل .واالستفادة من المجتمع المحلي في التدريب
العملي بزيارات مباشرة ألصحاب األعمال خارج أوقات الدوام الرسمي للمدرسة لِمهن ووظائف متنوعة ،تشاهد وتمارس العمل الفعلي لمدة( ) 10ساعات وهي ما يعادل  %5من حصص الدراسة
للمقرر الدراسي في نظام المقررات .ثم نقل تلك المعارف لزميالتهن بالمدرسة ،من خالل تشكيل فرق لتنفيذ المشروعات المصممة في المبادرة ،وإعداد التقارير لمقررات العلوم اإلدارية.

األهداف التفصيلية
مبررات المبادرة
الرؤية

جيل قادر على بناء شخصيته وتأهيله وفق قيم ومعارف ومهارات النجاح
المهني.

الرسالة

توجيه واستثمار طالبات المرحلة الثانوية لسوق العمل.

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالبات المقررات اإلدارية المهارية  -معلمات المقررات اإلدارية.

إشراك  20طالبة في المبادرة

مؤشر االداء

المخرجات المتوقعة

.رفع ساعات تدريب الطالبات إلى  5%من نسبة حصص التدريس

.رفع نسبة الوعي باألعمال المهنية لدى المستفيدات بنسبة30%.

االرتقاء بدور الطالبة كعنصر فاعل لمواكبة احتياجات التحول من خالل تدريبها وتأهيلها .خلق بيئة تعلم تفاعلية نشطة وآمنة ومحفزة وجاذبة للتعلم .خلق جيل مبدع
ومنتج ومسلح بمهارات ومعارف وإدراك واعي نحو األفضل .بناء المهارات الشخصية واالجتماعية .تعزيز الثقة بالنفس .دعم المعلمات بالمهارات األساسية المطلوبة
لسوق العمل :ذهنية ،إدارية ،لغوية .وأساليب اكسابها للطالبات .تطوير مصفوفة متكاملة لمهارات سوق العمل األساسية .متعلمة واعية بميولها ورغباتها ،قادرة على
تحديد المسار المهني الصحيح  .جهات عمل تستقطب الطالبات المتميزات للتدريب /أو العمل.

تاريخ إطالق المبادرة

2018-11-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

البرنامج التتبعي لرعاية الطلبة الفائزين والفائزات محليا ودوليا

وصف المبادرة

هي مبادرة أطلقتها إدارة نشاط الطالبات لإلهتمام والرعاية بالفائزين والفائزات في المسابقات المحلية والدوليةبما يتالئم مع رؤية المملكة 2030من خالل تنمية مواهبهم وقدراتهم في جميع
المجاالت ومساعدتهم على تحقيق مستقبلهم الدراسي أو المهني والوظيفي والوصول لمستويات تحقق طموهم وطموح وطنهم.

الهدف العام للمبادرة

رعاية الطلبة الفائزين على مستوى محلي ودولي في جميع المجاالت للوصول لمستويات أعلى
توفير اإلرشاد األكاديمي وفرص العمل المناسبة لقدرات وامكانات الطلبة الحاصلين على مراكز محلية أو دولية  .نشر ثقافة استدامة العمل الجيد واستغالل كافة الفرص المتاحة لتحقيق النجاح .
ايجاد مصادر ثرية لنشر التميز واالبداع بين أفراد المجتمع المحيط .تدريب وتأهيل الطالب الحاصلين على مراكز متميزةدوليا ومحلياللمشاركة في سوق العمل بما لديهم من قدرات وابداعات .
دعم الطلبة الحاصلين على مستوى محلي أو عالمي وصقل قدراتهم ومواهبهم للحصول على جيل منافس محليا وعالميا.
وجود طاقة مهدرة في المجتمعمن شريحة الشباب الذين تميزوا في مجاالت مختلفة محليا ودوليا .رفع مستوى أداء الطلبة المتميزين محليا ودوليا لزيادة كفاءة المدرسة .دعم الطلبة الفائزين
محليا ودوليا وتوفير الرعاية والتدريب الالزمة لهملتحقيق مستوايات أعلى في جميع المجالت .توجيه الطلبة الفائزين والفائزات محليا ودوليا الختيار المستقبل الدراسي أو المهني المناسب
لهم .نقل خبرة وتجارب الطلبة المتميزين محليا ودوليا القرانهم ونشر ثقافة التميز واالبداع لتطوير المجتمع معرفيا وفكريا .دعم المؤسسات وسوق العمل بالكوادر المتميزة في جوانب مختلفة.

األهداف التفصيلية
مبررات المبادرة
الرؤية

طلبة قادرين على صناعة المستقبل

الرسالة

تتبع الطلبة الفائزين والفائزات في المسابقات المحلية والدولية بالرعاية
واالهتماموالتدريب لصناعة مستقبل أفضل لهم ولوطنهم

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الطلبة الفائزين والفائزات في منافسات محلية ودولية.

مؤشر االداء

ارتفاع مستوى الطلبة الفائزين والفائزات محليا ودوليا.

المخرجات المتوقعة

طلبة وطالبات متميزات بقدرات ومواهب تحقق طموحهم ومتطلبات مجتمعهم وتساهم في تحديد مستقبل وطنهم وفق األهداف المرسومة.

تاريخ إطالق المبادرة

2018-11-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي  -بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

60

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

78

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة ر
التبية الخاصة  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

بائعة الكلمات

وصف المبادرة

تطبيق تعليمي مجاني لرفع المستوى التحصيلي لطاالبات صعوبات التعلم والصفوف االولية في ماده لغتي من خالل العاب تعليمية ؛ لعبه االصوات القصيرة والطويلة؛
تصنيفها وتمييزها وكتابتها بشكل صحيح ؛ لعبة التآءات بقواعدها ؛ لعبة حروف الكلة في اوضاعها المختلفه ؛ لعبة ال الشمسية والقمرية والتفريق بينهم صوتيا وكتابيا

الهدف العام للمبادرة

تحسين مخرجات التعليم وتحسين مستوى طريقة التعلم ورفع مستوى طالبات وطالب صعوبات التعلم والصفوف األولية

األهداف التفصيلية

- 1تحسين نواتج التعلم لدى طلبة الصفوف األولية وصعوبات التعلم - 2رفع مستوى تحصيل الدراسي من خالل التأسيس الجيد للمهارات االساسية - 3توظيف التقنية
في التعليم داخل المدارس لدعم عملية التعليم والتعلم

مبررات المبادرة

لتحسين نواتج التعلم وتحسين مستوى طريقة التعلم ورفع المستوى لطالبات صعوبات التعلم

الرؤية

تقنية داعمة لعملية التعليم والتعلم

الرسالة

توظيف التطبيقات األلكترونيةوفي تحسين عملية التعلم والتعليم
لطالبات مرحلة الطفولة المبكرة الذين يعانون من صعوبات في التعلم

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

طالب وطالبات صعوبات التعلم  +طالب وطالبات الصفوف االولية

مؤشر االداء

نسبة االنتشار بالمملكة  10االالف على اجهزه االندرويد  12 ،الف على اجهزه االبل ستور  ،طالبات الصعوبات  20نسبه التحسن ^90

المخرجات المتوقعة

- 1تستطيع الطالبة ان تركب كلمات بعد تحليلها في لعبة اجمع - 2تستطيع الطالبة ان تميز بين الصوت الطويل والقصير - 3تستطيع كتابه كلمات فيها تاء مفتوحة بعد ان
تعلمت ان تاء الفاعل والجمع تاء مفتوحة - 4تستطيع الطالبة ان تكتب كلمات تاء مربوطة النها تاء المؤنث المفرد - 5تستطيع ان تكتب هـ النها من الضمائر - 6تستطيع
التصنيف لالصوات الطويلة والقصيرة - 7تستطيع قراءة وكتابة كلمات ال الشمسية والقمرية

تاريخ إطالق المبادرة

2019-12-04

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

معايير التنمية المهنية تعزيز وتمكين

وصف المبادرة

مبادرة تستهدف تحسين وتطوير أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تقويم التعليم والتي طورت استنادا لألبحاث العلمية وأفضل
الممارسات المحلية والدولية بهدف رفع جودة أداء المعلمين ومن ثم تحسين نواتج التعلم .وتتلخص منهجية تنفيذ هذه المبادرة في ثالث مراحل بدءأ بالتعريف بأهمية
المعايير المهنية في مجمتع المعرفة مرورا بتشخيص واقع البرامج التدريبة انتهاء تحليل أداة االحتياج التدريبي في ضوء المعايير المهنية

الهدف العام للمبادرة

تعزيز دور المعلمة وتمكينها من المعارف والمهارات للقيام بمهامها المهنية بكفاية واقتدار العربية في ضوء المعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تقويم التعليم.
أهداف المبادرة • :تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله ومتابعة مستوى تقدمه • .تعزيز الشخصية السعودية من جميع الجوانب • .تعزيز قيم إيجابية من المرونة وثقافة العمل
الجاد • ..تحسين مخرجات التعليم األساسية • .تعزيز قيم الوسطية والتسامح واإلتقان واالنضباط والعزيمة والمثابرة • .غرس المبادئ الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني •
العناية باللغة العربية • .التشجيع على إشراك أولياء األمور في عملية تعليم أبنائهم • .تعزيز دعم ثقافة االبتكار واإلبداع • .تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع متطلبات
المجتمع المعرفي.
•تعزيز الجهود المبذولة من قبل هيئة التعليم ولجان وضع المعايير المهنية للمعلم حيال استثمار جهود المعلم باعتباره العنصر األساسي في عملية التطوير المعرفي
والعلمي •.التعرف إلى واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمات اللغة العربية ومدى مالئمتها الحتياجاتهن التي تعينهن على أداء أدوارهن في عصر مجتمع المعرفة• ،
بيان الوجه المشرق والعمل المثمر والنتائج الرائعة للجهود المبذولة في تنمية معلمات اللغة العربية وإكسابهن الخبرات والمهارات الالزمة في ظل األدوار المتجددة
والتقنيات الحديثة.
تعزيز الجههود المبذولة من قبل هيئة التعليم ولجان وضع المعايير
الرسالة
المهنية للمعلم حيال استثمار جهود المعلم باعتباره العنصر األساسي
تعليم مميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميا
في عملية التطوير المعرفي والعلمي.

األهداف التفصيلية

مبررات المبادرة

الرؤية

اداري

تصنيف المبادرة

الفئة المستهدفة

معلمات اللغة العربية

مؤشر االداء

تحسين وتطوير أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تقويم التعليم بنسبة*  75%تعزيز دور المعلمة وتمكينها من المعارف
والمهارات للقيام بمهامها المهنية بكفاية واقتدار بنسبة *  80% .تأهيل وتمكين المعلمات اللمعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تطوير التعليم بنسبة65% .

المخرجات المتوقعة

تنفيذ ورشة بعنوان ( إضاءات حول وثيقة المعايير المهنية للمعلمات ) بهدف تعزيز الجهود المبذولة من قبل هيئة التعليم ولجان وضع المعايير المهنية للمعلم حيال استثمار
جهود المعلمة باعتبارها العنصر األساسي في عملية التطوير المعرفي والعلمي وذلك الفصل الدراسي الثاني ضمن خطة شعبة اللغة العربية.
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تاريخ إطالق المبادرة

2020-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

تعليم اللغة االنجليزية من الصفر

وصف المبادرة

توطين التدريب داخل المكتب من خالل تدريب مشرفات غرب ومنسوباته على ممارسة اللغة االنجليزية بطالقة تحدثا و كتابة وتقديم تعليم متكامل لديهن والنهوض
بالمستوى الفكري و الثقافي والتعليمي للمتدربات

الهدف العام للمبادرة

تحسين الكفاءة النوعية لمنسوبات مكتب غرب بما يحقق األداء المتميز  +الشراكة المجتمعية

األهداف التفصيلية

تطوير مهارات المشرفات اللغوية  -تشجيع الحوار و التواصل بين الثقافات داخليا و خارجيا و مواكبة تغيرات العصر
1إن رؤية  2030رؤية للنهوض بالمجتمع محليا و دوليا و انه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار تكثيف الجهود التعليمية في كافة المجاالت للنهوض بالمملكة العربية السعودية ومواكبة دول العالم المتقدمة بما في ذلك تحسين و تطوير استخدام اللغة االنجليزية بما يتواكب مع رؤية  2030حتى ال تمثل عائق في تحقيق هذه الرؤية 2-تحقيق
الشراكة مع الجهات المساندة  3-دعم البرامج يتطلب تحدث اللغة االنجليزية مثل  :خبرات
تقديم تعليم نوعي في مجالي الترجمة و التخاطب و تطوير المهارات
مبادرة متميزة و ريادية في تحسين الكفاءة النوعية لمنسوبات مكتب
اللغوية مما يسهم في جعلهن قادرات على التفاعل االيجابي مع
الرسالة
غرب محليا و اقليميا ترسخ التفاعل مع ثقافات العالم المتحدث باللغة
الحضارات العالمية و تنمية مهارات االتصال و تطوير قدراتهن على
االنجليزية بما يحقق األداء المتميز
التخاطب و التعبير بوضوح.

مبررات المبادرة

الرؤية

تطويرية

تصنيف المبادرة
مؤشر االداء

الفئة المستهدفة

المشرفات التربويات في مكتب التعليم غرب

مشرفات تربويات من مختلف التخصصات يتحدثن اللغة االنجليزية بنسبة40%

المخرجات المتوقعة

1-حضور مشرفات تربويات من مختلف التخصصات للبرنامج التدريبي  2-توسع البرنامج بحيث تشارك فيه أكثر من جهة

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

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 تعلم مهنية لقائدات و وكيالت المدارس تهدف إلى تحسين وتطوير وتجويد أداء مستوى القيادة المدرسية يشارك في تفعيلها فرق من قائدات و وكيالت المدارس من خالل إنشاء مركز يشمل وحدات
متنوعة يتم فيها تبادل الخبرات التطويرية في جميع النواحي اإلدارية والفنية والتي تستهدف البيئة المدرسية وتطوير السجالت والملفات اإلدارية وتحديث وضبط الوثائق ونقد اللوائح واألدلة المنظمة للعمل وتقديم
المقترحات الالزمة حيالها ومواكبة االتجاهات الحديثة في القيادة المدرسية بتفعيل الورش واللقاءات بين القادة وتمكينهم من تنفيذ التجارب وتقديم الدراسات والبحوث.

الهدف العام للمبادرة

تحسين وتطوير وتجويد أداء مستوى القيادة المدرسية

األهداف التفصيلية

1تمكين قائدات و وكيالت المدارس من ممارسة مهامهن بجودة عالية  . 2-تقديم الدراسات البحثية التي تسهم في حل المشكالت التربوية و تنفيذ التجارب التي تنعكس نتائجها على كافة المجاالت  . 3-االستفادة مناألساليب التربوية الحديثة 4-توفير السجالت والملفات بالمركز wordيمكن للمدارس االستفادة منها والتعديل والتغيير حسب وضعها.

مبررات المبادرة

الحاجة لتدريب القائدات والوكيالت المستجدات ورفع كفايات القائدات والوكيالت وتزويدهن بكل جديد في اإلدارة من أنظمة وأساليب حديثة في القيادة و تسهم في حل
مشكلة عجز اإلشراف -اإلشراف باألقران-

الرؤية

أداء متميز لقائدات ووكيالت المدارس

الرسالة

مواكبة االتجاهات الحديثة في القيادات المدرسية وتحسين وتجويد األداء
من خالل المجتمعات المهنية

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

قائدات ووكيالت المدارس

مؤشر االداء

ارتفاع أداء قائدات ووكيالت المدارس بنسبة 90%ارتفاع القيادات المستفيدة من المركز بنسبة90%

المخرجات المتوقعة

مجتمع تعلم مهني فعال من قائدات و وكيالت المدارس يواكبن االتجاهات الحديثة في القيادة المدرسية يبادرن في تنفيذ التجارب وتقديم الدراسات البحثية في مجال
الميدان التربوي.

تاريخ إطالق المبادرة

2018-03-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مسابقة تحدي التطببيقات البرمجية  -برمجها

وصف المبادرة

مسابقة تنافسية برمجية لرفع التحصيل الدراسي في موضوعات الحاسب اآللي لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية من خالل مسابقة علمية برمجية تنافسية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا والتعليم ،بحيث تجتمع
فيها الطالبات لعرض المشاريع التي تم تنفيذها في مادة الحاسب اآللي في أجواء مليئة بالتنافس والتحفيز والدافعية بحيث يتم تنفيذها فصليا ومن خالل نتائجها يتم التكريم على مستوى المكتب والعمل على تطويرها
إلمكانية الترشيح للمسابقات البرمجية محليا أو عالميا.

الهدف العام للمبادرة

رفع التحصيل الدراسي في موضوعات البرمجة لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية من خالل مسابقة علمية برمجية تنافسية.

األهداف التفصيلية

1مسابقة تنافسية بين الطالبات بمختلف المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية من خالل تصميم تطبيقات برمجية في ضوء موضوعات مقررات الحاسب للمرحلتين المتوسطة والثانوية  . 2-النهوض بمستوى التحصيلالدراسي للطالبات في البرمجة من خالل الدخول في منافسات وتحديات برمجية . 3-رفع كفاءة المشاريع المنتجة ،وربط المخرجات بأهداف المنهج . 4-إبراز الطالبات المنتجات للمشاريع المميزة على مستوى
المكتب . 5-إبراز المعلمات المحفزات والموجهات للطالبات نحو اإلبداع واالبتكار . 6-صقل وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتعاوني . 7-تأهيل الطالبات للمسابقات والمنافسات المحلية والعالمية في مجال التطبيقات
البرمجية . 8-دعم المحتوى الرقمي في المجاالت العلمية والتربوية . 9-المشاركة في المسابقات المحلية والعالمية.

مبررات المبادرة

رفع التحصيل الدراسي في موضوعات البرمجة رصد وتحفيز الكفاءات الشابة والتعريف بها وتذليل الصعوبات امامها تأهيل الطالبات لتمثيل المملكة في المنافسات
والتحديات البرمجية

الرؤية

صناعة تطبيقات برمجية نوعية بأيدي طالبات طموحات

الرسالة

السعي الجاد لتحقيق نوعية عالية في مجال البرمجة  ،لتعليم وتدريب
الطالبات على البرمجة بكفاءة عالية منافسة محليا وعالميا

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

طالبات يصنعن تطبيقات برمجية متكاملة بنسبة40%

مؤشر االداء
المخرجات المتوقعة

الحصول على تطبيقات برمجية مميزة  .الحصول على عدة مشاريع مميزة تقنيا وبرمجيا  .حصر و إبراز الطالبات المميزات على مستوى المكتب
الدراسي للطالبات  .أركان مميزة للمشاريع من المدارس الستعراضها أمام الطالبات.

 .رفع التحصيل

تاريخ إطالق المبادرة

1441-02-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

المقهى الحواري

وصف المبادرة

الحوار من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي التي تتطلبها الحياة في المجتمع المعاصر لما له من أثر في تنمية قدرة األفراد على التفكير المشترك والتحليل
واالستدالل ،كما ان الحوار من األنشطة التي تحرر اإلنسان من االنغالق واالنعزالية وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خاللها المزيد من المعرفة والوعي ،كما انه طريقة للتفكير الجماعي
والنقد الفكري الذي يؤدي إلى توليد األفكار والبعد عن الجمود ويكتسب الحوار أهميته من كونه وسيلة للتآلف والتعاون وبديال عن سوء الفهم والتقوقع والتعسف

الهدف العام للمبادرة

مناقشة القضايا الوطنيَّة االجتماعيَّة والثقافيَّة واالقتصاديَّة والتربويَّة وغيرها  ،وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته

األهداف التفصيلية

مناقشة القضايا الوطنيَّة االجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة والتربويَّة وغيرها  ،وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته ) . 2تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني
على اإلسهام والمشاركة في الحوار الوطني ) . 3اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطيَّة واإلعتدال ) . 4اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة
الحوار داخل المجتمع ) . 5وضع رؤى استراتيجيَّة لموضوعات الحوار الوطني

مبررات المبادرة

تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة في الحوار الوطني  .اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطيَّة واإلعتدال .
اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع.

الرؤية

مجتمع سعودي محاورعالميا متواصل حضاريا يسهم في تعزيز الصورة
الذهنية االيجابية عن المملكة العربية السعودية ويحافظ على الوحدة

الرسالة

تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من خالل ترسيخ قيم
التنوع والتعايش والتالحم الوطني

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الطالبات  /المعلمات  /جميع شرائح المجتمع

مؤشر االداء

تدريب ماال يقل عن 70%من شرائح المجتمع على ثقافة الحوار الوطني

المخرجات المتوقعة

•تدريب ماال يقل عن 70%من شرائح المجتمع على ثقافة الحوار الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على اللحمةوالوحدة
الوطنية

تاريخ إطالق المبادرة

2018-12-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

رؤية وريادة

وصف المبادرة

حيث أن إحدى أهم برامج التحول الوطني  2020والتي تهدف إلى إكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة االعمال والتحفيز على العمل الحر واستثمار الشباب والزج بهم في
سوق العمل دعما للتنمية الوطنية والتطوير فقد إقترحنا هذه المبادرة وهي تهدف الى اكساب الطالب مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة االعمال وتحفز على العمل الحر واالستثمار لدى
طالب وطالبات التعليم العام والجامعي

الهدف العام للمبادرة

بناء منظومة شاملة ومترابطة لغرس وتعزيز ثقافة ريادة االعمال واالستثمار لدى طلبة التعليم

األهداف التفصيلية

1تأهيل مدربات مهارات ريادة االعمال في التعليم 2-تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في المدارس وأندية الحي  1-تنفيذ المنافسات في مجال ريادة األعمال واإلستثمار 2-اإلستثمار في المواهب والعقول ووضعها علىطريق الريادة
نسعى بإذن هللا إلى إحداث نقلة نوعية بمحافظة الطائف والزج بالشباب إلى سوق العمل وخلق فرص وظيفية والقضاء على البطالة وبناء جيل واع قادر على بناء مجتمعة ودعم توجيهات والة االمر واإلسهام في دعم
التميمة الوطنية و ايجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة ريادة االعمال واالستثمار وتهيئة رواد االعمال المحتملين من خالل االستفادة من الموارد المحلية ونقل الخبرات والتجارب

مبررات المبادرة
الرؤية

بناء جيل قادر على الدخول بسوق العمل بطموحات تعانق عنان السماء

الرسالة

إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة انشر ثقافة ريادة االعمال واالستثمار
وتهيءدئة رواد االعمال المتملين من خالل االستفادة من الموارد
المحلية ونقل الخبرات والتجارب

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الطالبات  /المعلمات

مؤشر االداء

تدريب مااليقل عن  70%من الطالبات. 2-تدريب مااليقل عن  70%من المعلمات المنسقات للمبادرة . 3-مشاركة ما اليقل عن 70 %من الطالبات في المبادرة.

المخرجات المتوقعة

إكساب الطالب المهارات االزمة لسوق العمل 2-ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر  3-بناء منظومة ريادة االعمال  4-تعزيز الثقة لدى الطالب ومساعدتهم لبناء شخصياتهم
5-تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والتعاون لتعزيز االبداع الريادي

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

الخفاق االخضر

وصف المبادرة

يمثل علم المملكة العربية السعودية حالة استثنائية بين أعالم دول العالم ،فهو العلم الوحيد الذي ال ينكس ابدا ،كما ان وجود الشهادتين منحت العلم السعودي احتراما
خاصا انسجاما مع قدسية الشهادتين ،وتسعى هذه المبادرة الى تعزيز احترام النشء لراية التوحيد وتعريفهم بأنظمة العلم السعودي وبروتكوالته

الهدف العام للمبادرة

تعزيز العناية بالعلم الوطني وترسيخ قيم االعتزاز به والمحافظة عليه
تعزيز القيمة الوطنية للعلم في نفوس أبنائنا وبناتنا ومواطنينا وحتى المقيمين على ارضنا .تعريف المجتمع بنظام العلم ومعرفة األصول المتعلقة برفعه
بالسيادة والشريعة اإلسالمية وكلمة التوحيد.

األهداف التفصيلية
مبررات المبادرة

.ربطه

تعزيز القيمة الوطنية للعلم في نفوس أبنائنا وبناتنا ومواطنينا وحتى المقيمين على ارضنا

الرؤية

إيجاد مجتمع معتز بوطنه يمجد رايته ويحترمها

الرسالة

نشر ثقافة االعتزاز بالعلم السعودي الذي يحمل راية التوحيد وتقديس
مكانته في النفوس

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المدارس /المجتمع بكافة مؤسساته

مؤشر االداء

مشاركة المدارس /المجتمع بكافة مؤسساته

المخرجات المتوقعة

.مشاركة المدارس في المبادرة بنسبة  100% .مشاركة المجتمع بكافة مؤسساته في المبادرة وتفاعلهم80%

تاريخ إطالق المبادرة

2018-12-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

100000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة تعليم الكبار

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

معا لتحقيق اإلصالح

وصف المبادرة

فكرة مدير إدارة تعليم الكبار األستاذ /محمد بن عبدهللا الفعر  ،والتي تتضمن مجموعة من البرامج واألنشطة والفعاليات التي تستهدف فئة خاصة في أمس الحاجىة لتعزيز
الشخصية الوطنية  ،وتستمر على مدى ستة أسابيع عمل.

الهدف العام للمبادرة

تأهيل النزالء للحياة السوية  ،واستثمار قدراتهم فيما يعودعليهم بالنفع وعلى مجتمعهم/

األهداف التفصيلية

1تصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة لنزالء السجن العام بالطائف  .2-تأهيل النزالء وإعادتهم للحياة السوية في المجتمع بما يضمن عدم عودتهم إلى السلوك الخاطئ مرةأخرى  .3-تعريف النزالء بخطورة وأضرار الممارسات الخاطئة والسلوكيات المنحرفة  .4-توضيح األضرار الناتجة عن ترويح وتعاطي المخدرات  .5-تعزيز الشخية الوطنية بما
يتوافق مع رؤية الململكة العربية السعودية2030 .

مبررات المبادرة

1حاجة النزالء لتصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة  .2-أهمية التوعية بأضرار الممارسات والسلوكيات الخاطئة  .3-ضرور تعزيز الشخصية الوطنية بما بتوافق مع رؤةالمملكة العربية السعودية  2030 .4-أهمية تزويد النزيل بمهارات توعوية وحياتية تعينه في مستقبل حياته.

الرؤية

تعزيز الشخصية الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية
2030 .

الرسالة

تأهيل وإصالح النزالء في السجن العام عمليا وسلوكيا  ،وتعزيز الهوية
الوطنية لديهم و إرسائها على القيم اإلسالمية.

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

نزالء السجن العام بالطائف.

مؤشر االداء

عدد المستفيدين )  ( 1437مستفيدا  ،واستصلح عدد من النزالء بسنية98%

المخرجات المتوقعة

1معرفة النزيل بواجباته تجاه دينه ووطنه ووالة أمره ومجتمعه  .2-تعديل السلوك الخاطئ للنزالء ( المخدرات  ،التدخين  ،العقوق  ،حمل السالح  ،األخالقيات  .. )3-معرفةالنزيل بفوائد وخطورة مواقع التواصل االجتماعي  .4-إبراز الجهود المبذولة من الجهات المسؤلة للنزالء  .5-اكتشاف المواهب وتنمية المهارات.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(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

رؤى تطويرية لتمهين ونمذجة ممارسات مجاالت األداء المدرسي األربعة

وصف المبادرة

نسعى من خالل مبادرة رؤى تطويرية إلى نمذجة نهج التطوير الذي نريد من اآلخرين أن يعتنقوه من خالل الترويج عن أفصل الممارسات في مجاالت األداء المدرسي
األربعة وخلق ثقافة من التقدير المستمر الذي يستديم الجهد وذلك من خالل عدة مراحل ) : 1إثراء خبرات منسوبات المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس
من خالل عدة فعاليات كالزيارات المهنية على مستوى المملكة  /الندوات  /ورش العمل  ....إلخ ) 2إجراء مقارنات مرجعية بين المدارس لرصد أفضل الممارسات وتبنيها )3
توثيق أفضل الممارسات ( في مجاالت األداء المدرسي األربعة ) على منصة رؤى تطويرية  +دليل لتكون مرجع لكل باحث عن التميز والتفرد ) 4اطالق ( عدسة تطوير ) و
( 60دقيقة مع تطوير المدارس( للنشر والترويج عن الممارسات ومبادرات التحسين والتصويت والتقييم عبر تويتر لخلق ثقافة التقدير المستمر الذي يستديم الجهد

الهدف العام للمبادرة

تمهين ونمذجة الممارسات التي

األهداف التفصيلية

)1نمذجة أفضل الممارسات في مجاالت األداء المدرسي األربعة بأساليب متنوعة تحمل عنوان( :ممارسات تستحق اإلشادة والنشر ) ). 2تطوير مهارات وقدرات نوعيه
تؤدي إلى خبرات ووعي جديدين تتحول تدريجيا إلى نقلة رئيسية في االتجاهات والمعتقدات والعادات.

مبررات المبادرة

الرؤية
تصنيف المبادرة
مؤشر االداء

تعمل المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس منذ ترشيحها جاهدة لتطبيق( نموذج تطوير المدارس )بخطوات علمية ومهنية متدرجة لتجويد ممارساتها واالرتقاء
باألداء للمستوى المطلوب ولتكون بيوت خبرة ونماذج مشرفة تعكس التطلعات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها وتعميمها على جميع مدارس المملكة ،فقد استطاعت هذه
المدارس بفضل هللا أن تثّبت خطواتها على أول خارطة الطريق الذي هيئته شركة تطوير للخدمات التعليمية من خالل البرامج التدريبية النوعية واالحترافية المقدمة لعضوات
فريق الجودة والتميز من قبل وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس وكذلك الدعم سواء المادي أو المعنوي ،وال يزال طريق التطوير طويل وال تزال قائدات المدارس وعضوات
لجان الجودة والتميز يبذلن ما بوسعهن لتحقيق رؤية الوطن ،رؤية  2030ومن خالل مبادرة رؤى تطويرية سيتم تطبيق المعرفة الجديدة ونمذجتها بعنوان( :ممارسات
تستحق اإلشادة والنشر ) في مجاالت األداء المدرسي األربعة( القيادة واإلدارة المدرسية ،التعليم والتعلم ،البيئة المدرسية ،الشراكة األسرية والمجتمعية )لتكون نبراس
الطريق لمستقبل واعد و نقطة االنطالقة لكل باحث عن التميز والتفرد.
نمذجة نهج التطوير الذي نريد من اآلخرين أن يتبنوه من خالل النشر و
الرسالة
الترويج عن مبادرات التحسين وخلق ثقافة من التقدير المستمر الذي
النمذجة المهنية لمبادرات التحسين
يستديم الجهد
عالجية

الفئة المستهدفة

المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس

ارتفاع معدل الممارسات في مجاالت األداء المدرسي األربعة بنسبة20%
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المخرجات المتوقعة

•توثيق ممارسات تستحق اإلشادة والنشر لمجاالت األداء المدرسي األربعة على منصة  :رؤى تطويرية  +تطبيق جوال لتكون مرجع مهني للباحث عن التميز • االرتقاء
بالممارسات في مجاالت األداء المدرسي • ارتفاع مستوى األداء بالمدارس المستهدفة

تاريخ إطالق المبادرة

2016-01-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

مهارات أمنية

وصف المبادرة

تسعى ادارة ارشاد الطالبات لتقديم دورات نظرية وعملية من جهة االختصاصإلكساب الطالبة العديد من المهارات االمنية( الدفاع عن النفس  /إدارة الحشود ) وذلك للحد
من عدد حاالت االعتداء ( الجنسي والجسدي) ولتوفير فرص عمل مستقبلية وذلك بما يتوافق مع خصوصية المرحلة العمرية وخصوصية المراة كذلك تقدم برامج الياقة
البدنية  /مهارات تطويرالذات العداد شخصيية متزنة تتعامل مع المشكالت والمواقف اليومية بحكمة واتزان ولتحقيق التميز في العالقات االجتماعية والمهنية

الهدف العام للمبادرة

1/تاهيل الطالبات نفسيا وجسديا العداد شخصية متزنة قادرة على مواكبة التطور المجتمعي 2/تاهيل الطالبات مهنيا لاللتحاق بالمسار االمنى وظيفيا

األهداف التفصيلية

1/تدريب الطالبات على مجموعة من المهارات االمنية بما يتوافق مع خصائص المرحلة العمرية 2/عقد لقاءات متخصصة في مجال االمنىللطالبات  3/تلقي الطالبة التدريبات
البدنية المالئمة 4/تنفيذ دورات في المهارات االمنية للطالبات

مبررات المبادرة

عدد الحاالت المحولة لوحدة الحمايةاالجتماعية عام  1438 /1439 2/عدد الحاالت المحولة لوحدة الحماية االجتماعية عام1439/1440

الرؤية

إعدادجيل قادر على تطبيق المهارات االمنية

الرسالة

تقديم برامج بعملية تنمية المهاراتاالمنية للطالبات

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

طالبات المرحلة الثانوية

مؤشر االداء

د .إيمان سعد الطويرقي

المخرجات المتوقعة

1/زيادة الثقة بنفس الطالبة 2/رفع اللياقة البدنية لدى الطالبات 3/تدريب الطالبات على مهارة ادارة الحشود  4/اجادة الطالبات مهارات الدفاع عن النفس  5/تزويد سوق
العمل بالموهالت للعمل في المسار االمنى

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-02

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -أمانة إدارة التعليم

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التقويم والقبول-بنات

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

"راي باك "لقياس رضا المستفيد

وصف المبادرة

تحويل ادوات قياس رضا المستفيد الخارجي الى برنامج الكتروني تتوفر فيه معايير الشفافية دون اي تدخل بشري.

الهدف العام للمبادرة

تحويل ادوات قياس رضا المستفيد الخارجي الى برنامج الكتروني تتوفر فيه معايير الشفافية ودقة النتائج دون اي تدخل بشري.

األهداف التفصيلية

تفعيل التعاون بين االجهزة الحكومية والمجتمع لمواكبة رؤية  2030في ايجاد مجتمع حيوي بنهاية2020.

مبررات المبادرة

-الغيير لألفضل. -رفع مهارة اتقان العمل . -تحسين إجراءات العمل وفق نتائج ومؤشرات دقيقة . -التكامل مع الجهات العليا لموائمة رؤية2030.

الرؤية

خدمات فائقة للمستفيدين تفوق تطلعاتهم.

الرسالة

إدارة عملية قياس رضا المستفيد الخارجي من اإلدارة الكترونيا وتوظيف
النتائج لتحسين الخدمات.

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

المستفيد الخارجي(مدارس-طالبات-اولياء امور-مكاتب فرعية-ادارات ذات
عالقة-ادارات التقويم والقبول بالمناطق).

مؤشر االداء

االعتماد على الرصد االلكتروني لرأي المستفيد بنسبة 100% -رفع مستوى رضا المستفيد من االدارة بنسبة100%.

المخرجات المتوقعة

-تحسين االداء وفق منائج ومؤشرات دقيقة . -تحسين االجراءات التفصيلية للعمل . -الحد من الهدر واالخطاء الشائعة.

تاريخ إطالق المبادرة

2018-11-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التقويم والقبول-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

4000

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

92

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(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.

الهدف العام للمبادرة

معالجة البيانات وتسهيل الوصول إليها من خالل منصة إلكترونية شاملة ومحدثة بشكل دوري ومتاحة لكافة المستفيدين.

األهداف التفصيلية

سهولة الموصول للمعلومة  -تحديد المواقع الجغرافية للمدارس  -تحديث المعلومات حسب الواقع الفعلي  -دعم القرار من خالل بيانات محدثة  -توفير بيانات إحصائية
للباحثين

مبررات المبادرة

الحاجة للوصول للبيانات االحصائية بيسر وسهولة والحصول على بيانات محدثة باستمرار

الرؤية

محلي

الرسالة

حصول المستفيدين على بيانات محدثة وشاملة بشكل دوري

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

القيادات -اإلدارات  -المكاتب -المشرفين  -الباحثين

مؤشر االداء

عدد المستفيدين من مبادرة إحصاء

المخرجات المتوقعة

مستفيد لديه البيانات اإلحصائية الصحيحة

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-13

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالب  -بنات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(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

أضحى العمل التطوعي أحد اللبنات األساسية في بناء المجتمعات وتطورها ,فالجهود التطوعية تعد أحد الممارسات اإلنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء معبرة
بذلك عن صورة من صور التكافل االجتماعي داخل المجتمع ال سيما المجتمعات اإلسالمية ,والتراث اإلسالمي يزخر بالكثير من الصور المشرقة واألدلة الحاثة على العمل
مو ْ
التطوعي ,ومن ذلك قول هللا تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َم ُنوا ار َ
ح َ
ج ُدوا و ْ
م تُ ْفلِ ُ
َاس ُ
خ ْي َر لَ َعلَّ ُك ْ
َاع ُب ُدوا َربَّ ُك ْ
ْك ُعوا و ْ
َاف َع ُلوا ْال َ
ون}

الهدف العام للمبادرة

تحقيق روح التضامن والتماسك في المجتمع وفق جهود وأعمال تطوعية تشارك بفعالية في التنمية المجتمعية

األهداف التفصيلية

تكوين اتجاهات إيجابية للمشروع  ,مع القضاء على االتجاهات السلبية نحو العمل التطوعي. -تعميق االنتماء للوطن والمجتمع وفق تجسيد معاني التكاتف وتحقيق مبدأ
الجسد الواحد . -تنمية شخصيات فئات المجتمع وزرع الثقة بذاتهم وتعويدهم على االنضباط واالتزان  . -اكساب المستفيدين مهارات مختلفة عملية واجتماعية  . -تنفيذ
أعمال تطوعية بكافة مجاالته البيئية  ,الصحية  ,اإلنسانية  ,المجتمعية  . -تحقيق شراكات مجتمعية تطوعية.

مبررات المبادرة

-ممارسة األعمال التطوعية يوميا  ,أسبوعيا  ,شهريا  ,موسميا  ,سنويا .-تنفيذ نشاط تطوعي ميداني بمشاركات من المدارس و المواطنين

الرؤية

إيجاد مجتمع محلي مبادر في العمل التطوعي يشارك بفعالية في
التنمية المجتمعية لوطنة مساير لرؤية2030

الرسالة

تمكين المجتمع من دوره المجتمعي من خالل تفعيل أعمال تطوعية
محققة لألهداف التربوية والتعليمية والمجتمعية مما يسهم في توظيف
طاقاتهم التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والوطني بصورة عامة
.

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

االسر المحتاجة .ذوي االحتياجات الخاصة  .االسر الفقيرة  .العناية
بالمساجد .جميع االحياء

مؤشر االداء

المساهمة في خدمة المجتمع بنسبة100%

المخرجات المتوقعة

•المساهمة في خدمة المجتمع بنسبة•  100%المشاركة في تظاهرة تطوعية بما اليقل عن  150ألف مشارك من كافة الفئات.

تاريخ إطالق المبادرة

2017-11-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(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

تعزيز الموهبة

وصف المبادرة

هي مجموعه من البرامج التي تبنها ادارة الموهوبات لتعزيز االبداع واالبتكار ونشر ثقافة الموهبة لدى جميع المستفيدين ( الطالبات الموهوبات  ،معلمات الموهوبات ،
مسؤوالت الموهوبات ) تشمل على( مسابقة ابتكارات واعدة  ،مؤتمر الموهوبات للبحوث العلمية  ،مسابقة البرامج االثرائية لفصول الموهوبات  ،مسابقة اولياء االمور ،
خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية).......

الهدف العام للمبادرة

تعزيز البيئة العلمية المحفزة لالبداع من خالل برامج اثرائية ومسابقات ابداعية لدعم الموهوبات وتشجيعهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية

األهداف التفصيلية

1تحسين البيئة العلمية المحفزة  / 2-تحفيز اولياء االمور لدعم مواهب ابنائهم  /3-رعاية الطالبات الموهوبات في جميع المراحل  / 4-المساهمة في زيادة اعداد الطالباتالمشاركات في المسابقات المحلية والدولية/ 5-

مبررات المبادرة

1قلة اعداد الطالبات المشاركات في المسابقات المحلية والدولية  /2-عدم وجود برامج خاصة الولياء االمور  / 3-جهل بعض من اولياء االمور بالبرامج والخدمات المقدمةللموهوبات  / 4-عدم مشاركة بعض معلمات فصول الموهوبات في البرامج االثرائية.

الرؤية

الريادة في تحفيز الموهوبات ورعايتهن

الرسالة

تعزيز برامج التحفيز للموهوبات وتقديم الرعاية الفائقة الستثمار
مواهبهن لقيادة المجتمع

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

طالبات  /معلمات  /اولياء امور

مؤشر االداء

1تنفيذ البرامج االثرائية المعتمدة في المبادرة بنسبة  2- ، 100%تدريب  90%من الطالبات المستهدفات بالمبادرة 3- ،اشراك  50%من اولياء االمور الطالبات الموهوبات فيمسابقة اولياء االمور.

المخرجات المتوقعة

1بيئة محفز علمية  / 2-طالبات مؤهالت للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية  /3-حلول مبتكرة لمشاكل مجتمعية  /4-برامج اثرائية على قدر عالي من االتقانوالجودة  / 5-طالبات مؤهالت في مجال االبتكار واالختراع

تاريخ إطالق المبادرة

2019-03-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة رياض األطفال

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

السالمة الرقمية للطفل

وصف المبادرة

تعزيز السالمة الرقمية و حماية األطفال من تحديات ( اإلنترنت ) حيث أن جودة الحياة الرقمية تعكس رؤية المملكة  2030كونها تمثل استجابة لحاجة مجتمعية أساسية ،
و عنصرا داعما لألباء و األمهات و المجتمع.

الهدف العام للمبادرة

تعزيز الوعي اإللكتروني لدى األطفال و أولياء األمور بمخاطر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي و سبل الحماية منه.

األهداف التفصيلية

تشجيع المجتمعات الرقمية االيجابية فيما يسهم في تشكيل وعي و توجهات جيل العصر الرقمي  . -تعزيز الوعي اإللكتروني لدى األطفال و أولياء األمور بمخاطر االنترنتووسائل التواصل االجتماعي وسبل الحماية منه  . -تأهيل المعلمات و األهالي بسبل مواجهة هذه التحديات و تأمين البدائل بما يحقق السالمة الرقمية ألطفالهم.

مبررات المبادرة

تشجيع المجتمعات الرقمية اإليجابية فيما يسهم في تشكيل وعي و توجهات جيل العصر الرقمي.

الرؤية

الريادة لطفولة واعدة

الرسالة

توفير المناخ المناسب للتعليم و تحقيق التكامل في شخصية الطفل في جميع الجوانب ،
وتنمية روح االنتماء للوطن  ،وذلك من خالل تفعيل استراتيجيات التعلم و توظيف التكنولوجيا ،
مع التنمية المهنية المستدامة لمنسوبات الروضات  ،وبيئة صحية آمنة و جاذبة.

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

األطفال و أولياء األمور.

مؤشر االداء

نسبة الوعي اإللكتروني لدى األطفال و أولياء األمور بالمجتمعات الرقمية اإليجابية.

المخرجات المتوقعة

•ارتفاع نسبة الوعي اإللكتروني لدى األطفال و أولياء األمور بالمجتمعات الرقمية اإليجابية بنسبة •  50% .عدد )  ( 15روضة مطبقة للمبادرة.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

0
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم
إطار المبادرة

اسم المبادرة

توطين الرعاية

وصف المبادرة

تتبنى المبادرةفكرة توطين الرعاية في مدارس التعليم العام وذلك باستخدام استمارة سمات مقننة للمعلمات المرشحات ثم عقد ورش تدريبية قائمة على االحتياج
الكساب المعلمات مهارات اعداد وتقديم البرامج االثرائية بجميع مستوياتها مما يساهم في وضع حجر االساس لتهيئة المعلمات ليصبحن معلمات مفرغات لتدريس
الموهوبات

الهدف العام للمبادرة

اعداد كوادر تعليمية مؤهلة لتطبيق برامج رعاية الموهوبين

األهداف التفصيلية

1-تعريف المعلمات ببرنامج رعاية الموهوبين في المدارس  /2-تدريب المعلمات على البرامج الرئيسية لرعاية الموهوبين والبرامج المصاحبة/3-

مبررات المبادرة

تقدم عدد من المعلمات للعمل كمعلمات للموهوبات ولكن ينقصهن المهارات االساسية للبرامج االثرائية ورعاية الموهوبات وعدم وجودبرامج برامج خاصة بتاهيل المعلمات
للعمل في مجال رعاية الموهوبات

الرؤية

اعداد وتأهيل معلمات التعليم العام مع رؤية  2030بفاعلية عالية

الرسالة

توطين برنامج رعاية الموهوبات في مدارس التعليم العام

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

المعلمات المرشحات لرعاية الموهوبات

مؤشر االداء

عدد  20معلمة مؤهلة لرعاية الموهوبات

المخرجات المتوقعة

معلمات مؤهالت للعمل في مجال رعاية الموهوبات

تاريخ إطالق المبادرة

2019-02-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(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 الى الكشف والرعاية لالطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة ( رياض االطفال ) وذلك باستخدام ادوات مقننة ثم عمل الرعاية الالزمة لهذة
الفئة بتهيئة الطفل واكسابه مهارات شخصية وعلمية ابداعية مما يساهم في تتبع الطفل الموهوبب في مراحل التعليم القادمة

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

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

مبررات المبادرة

نظر للنظام المتبع للكشف عن الموهوبين من الصف الثالث االبتدائي يتم فقد كثير من االطفال الموهوبين وعدم استغالل مواهبهم ورعايتهم ظهرة الحاجة الملحة لوجود
مبادرة تخدم فئة االطفال من سن مبكرة

الرؤية

رعاية جيل يسمو بقدراته العقلية بما يتوافق مع رؤية  2030بفاعلية
عالية

الرسالة

اكتشاف قدرات الطفل في سن مبكرة ورعايتها

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

االطفال في رياض االطفال من سن  4الى  6سنوات في الروضات
الحكومية

مؤشر االداء

عدد  10رياض اطفال مطبقة للمبادرة  /اكتشاف ورعاية االطفال الموهوبين في الروضات المرشحة بنسبة90%

المخرجات المتوقعة

مقياس معتمد للكشف عن الموهوبين في مرحلة رياض االطفال  /برامج اثرائية لتنمية المواهب مخصصة لمرحلة رياض االطفال

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

}${val117

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

التكلفة الكلية
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الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار
إطار المبادرة

اسم المبادرة

ملف الطالبة الموهوبة

وصف المبادرة

ملف الكتروني للطالبة الموهوبة يوضح فيه المعلومات االساسية للطالبة وسماتها الشخصية وثق اعمالها ومنجزاتها ويوفر قاعدة بيانات للموهوبات في ادارة الموهوبات
بالطائف

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

1توثيق مسيرة الطالبة الموهوبة الكترونيا  /2-سهولة تتبع انجاز الطالبة من قبل المعلمة و ولي االمر /3-حفظ حقوق الطالبة الفكرية والعلمية  / 4-االستمرار في تقديمالرعاية للطالبة الموهوبة في المراحل المختلفة

مبررات المبادرة

عند انتقال الطالبة الموهوبة الى مدرسة اخرى او منطقة اخرى ال تتمكن من مواصلة مسيرتها في الرعاية او البرامج االثرائية

الرؤية

رسم خارطة طريق للطالبة الموهوبة خالل مراحل التعليم المختلفة

الرسالة

تتوثيق مسيرة الطالبة الموهوبة الكترونيا وحفظ حقوقها الفكرية

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

الطالبات المجتازات للبرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين في جميع
المراحل

مؤشر االداء

تسجيل الطالبات المجتازات للمقياس بنسبة 90%من عدد الطالبات المجتازات للمقياس

المخرجات المتوقعة

قاعدة بيانات تشمل معلومات وبيانات للطالبات الموهوبات في المدارس التابعة الدارة الموهوبات بالطائف

تاريخ إطالق المبادرة

2019-01-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

5000

إدارة التخطيط والتطوير – البوابة اإللكترونية | Planning & Development Department -Electronic Portal

99

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

اإلدارات المرتبطة

مركز الطائف العلم

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

يعد العمل التطوعي من أهم األعمال الملهمة للخير ألنه يساهم في عكس صورة إيجابية في المجتمع ومدى ترابطه واستشعاره للمسؤولية وازدهاره وانتشار األخالق
الحميدة بين أفراده وجاءت فكرة هذه المبادرة لتفعيل التطوع في مركز الطائف العلمي لضمان استمرارية البرامج الصباحية بالمركز.

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

1ـ تحقيق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية في الجانب التطوعي  . 2ـ نشر وتعزيز ثقافة التطوع  3ـ سد العجز في الكوادر التعليمية لضمان استمرارية الزيارات
المدرسية الصباحية لمركز الطائف العلمي

مبررات المبادرة

1ـ تحقيق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية في الجانب التطوعي  . 2ـ نشر وتعزيز ثقافة التطوع  3ـ سد العجز في الكوادر التعليمية لضمان استمرارية الزيارات
المدرسية الصباحية لمركز الطائف العلمي

الرؤية

النهوض بالعمل التطوعي لتحقيق التعاون

الرسالة

تعزيز ثقافة العمل التطوعي لسد اإلحتياج وتوظيف مخرجاته.

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

خريجات جامعة الطائف لألقسام العلمية

مؤشر االداء

تدريب خريجات جامعة الطائف لألقسام العلمية بنسبة30%

المخرجات المتوقعة

1ـ اإلقبال على التطوع بمركز الطائف العلمي  2ـ تمكن المرشحات من منهجيةSTEM

تاريخ إطالق المبادرة

2019-09-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بني

إدارة النشاط الطالب  -بني

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

تقوم الوحدة بتنفيذ المهام المرتبطة بها فيما يتعلق بالذكاء االصطناعي والروبوت وفق االدلة المنظمة لذلك

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

نتائج الطالب في المسابقات المحلية والوطنية والدولية

مبررات المبادرة

التثقيف والتدريب والحصول على افضل المراكز على مستوى المملكة

الرؤية

تطويرية

الرسالة

طالب و معلمين

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

الطالب والمعلمين

مؤشر االداء

المراكز المحققة في المسابقات

المخرجات المتوقعة

طالب مفكرون ومبدعون يستطيعون التغلب على المشاكل

تاريخ إطالق المبادرة

2018-02-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة
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التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2019

(المبادرات)

الجهة

اإلدارة

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة 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

وتفعيل 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.

الهدف العام للمبادرة

تحقيق التواصل الفعال بين األسرة و الروضة باستخدام تكنولوجيا التواصل الفعال.

األهداف التفصيلية

الوعي بأهمية البرنامج اليومي لتنمية المهارات النمائية باستخدام التكنولوجيا  . -تكوين عالقة قوية ومتينة بين الروضة و البيت لنصل بالطفل إلى اإلنسان السوي تربويا و علميا و نفسيا و عقليا  . -تطوير خدمات التعليملمواكبة التطور التقني تزامنا مع رؤية  ( 2030 ) . -تحقيق التواصل التكنولوجي الفعال عن بعد.

مبررات المبادرة

أهمية تكامل األدوار بين األسرة و الروضة بما يحقق مصلحة األطفال حيث أنها ركيزة من ركائز منهج التعلم الذاتي و ألهمية استخدام التقنية في تحقيق التواصل الفعال بين األسرة و الروضة جاءت هذه المبادرة

الرؤية

الريادة لطفولة واعدة

الرسالة

توفير المناخ المناسب للتعليم  ،وتحقيق التكامل في شخصية الطفل في جميع الجوانب ،
وتنمية روح االنتماء للوطن  ،وذلك من خالل تفعيل استراتيجيات التعلم وتوظيف التكنولوجيا ،
مع التنمية المهنية المستدامة لمنسوبات الروضات  ،وبيئة صحية آمنة وجاذبة.

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

الروضة و األسرة

مؤشر االداء

•ارتفاع عدد المستخدمين للتطبيق اإللكتروني )  ( HP Revealبنسبة •  50 % .عدد )  ( 15روضة مطبقة للمبادرة.

المخرجات المتوقعة

ارتفاع عدد المستخدمين للتطبيق اإللكتروني )  ( HP Revealبنسبة •  50 % .عدد )  ( 15روضة مطبقة للمبادرة.

تاريخ إطالق المبادرة

2019-10-07

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

المخاطر المتوقعة
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