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رئيس الفريق
عبدالرحمن عيضة الثبيتي

فريق العمل

مـديـر إدارة التخطـيـط
والتطوير

نائب الرئيس
حسيــــن أحمــد الجباري

مســاعد مـديــر اإلدارة

األعضـــــــاء
د .إيمان سعد الطويرقي
عبدالرحيم علي المالكـي
فاطمة محمد الخمـــاش
إبراهيم سفـر الغامـــدي
وجـدا مطــر الهــذلــــي

مسـاعدة مـديــر اإلدارة
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مشرفـة تخطيط وتطوير
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مشرفة تخطيط وتطوير
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رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

تعليم متميز منافس محليا ً وعالميا ً

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

تقديم خدمات التعليم في بيئة تعليمية محفزة ورفع
جودة مخرجاته ،واالرتقاء بمهارات وقدرات
منسوبيه ،وتنمية الشراكة المجتمعية في ضوء سياسة
التعليم بالمملكة
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رؤية المملكة العربية السعودية
2030

مرتكزات بناء الخطة

أهداف وزارة التعليم في برنامج
التحول الوطني

الخطة االستراتيجية لإلدارة العامة
للتعليم بمحافظة الطائف
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التوجهات االستراتيجية
تعليم
وتعلم

نوعي

17
مبادرة

أداء
مؤسسي

24
مشروع

جاذبة

23
مبادرة

47
مشروع

متميز

5
مبادرة

بيئة
تعليمية

مسؤولية
مجتمعية

56
مشروع

استثمار
موارد

أمثل

1
مبادرة

3
مشروع

فاعلة

10
مبادرة

4
مشروع
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إحصاءات الخطة

9

47

226

إدارة مشاركة

توجهات

أهداف استراتيجية

هدف تنفيذي

هدف تشغيلي

12

56

114

برنامج

مبادرة معتمدة

38

5

مشروع معتمد

170
مؤشر أداء

372
عضو
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إحصاءات عامة

مديرو/ات المدارس

1164

المدارس

الطالب والطالبات

1784

248840

المعلمون/ات

27770

الفصول

12359

المشرفون/ات

اإلداريون/ات

957

5031
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خارطة المشاريع | المبادرات
المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبرامج االستراتيجية والمحققة لألهداف والبرامج االستراتيجية للعام المالي2021م
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التوجه األول | تعليم وتعلم  ..نوعي

المشاريع

الهدف االستراتيجي األول
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
مدى الحياة للجميع

▪
▪
▪
▪
▪
▪

استيعاب.
التعليم للمستقبل (عربتي رقمية).
نظام التسريع للطالب الموهوبين.
السالمة الشخصية لرياض األطفال (نحو بيئة آمنة).
االستعداد للعام الدراسي1443/1442هـ.
خطوات واثقة (المرحلة الثانية).

المبادرات
▪
▪
▪
▪
▪

في عونكم.
معايير التنمية المهنية (تعزيز وتمكين).
المقهى الحواري.
همم عالية (ذوي االحتياجات الخاصة).
روبو الطائف.

4
3

3

3
2
2
1

1

1
1

0

0

0

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

استيعاب

وصف المشروع

.استقبال طلبات التسجيل عبر منصة تمم التعليمية ومتابعتها وفرزها آليا وتحويلها لمكاتب التعليم ثم المدارس بشكل الكتروني

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

معدل القيد االجمالي بالتعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة تنفيذ الطلبات المكتملة % 100

طالب كبار السن ومن لديهم ظروف تمنع انتظامهم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2020-10-18

تاريخ النهاية

2021-03-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالحويه-بنين

المخاطر المتوقعة

.مخاطر تقنية

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
عبدالرحمن حسن عبدالغني العوفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
التعليمللمستقبل (عربتي رقمية)

اسم المشروع
وصف المشروع

برنامج يدعم تعلم الطالب للمهارات األكاديمية والحياتية في القرن الواحد والعشرين ،في ظل التحول الرقمي الوطني واالختبارات الدولية والوطنية

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

.نسبة المهارات المستهدفة في المشروع

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

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-02-10

تاريخ النهاية

2021-05-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

.تدني إتقان الطالبات لبعض المهارات المستهدفة

التكلفة التقديرية

مشرف المشروع
هاجر عيضة فواز الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نظام التسريع للطالب الموهوبين

وصف المشروع

السماح للطالب الموهوبين بالتقدم في السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراتهم

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالب المسرعين من الطالب المجتازين للمقياس

طالب الصف الرابع االبتدائي والصف االةل متوسط المجتازين للمقاييس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-12-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التقويم والقبول-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

عزوف الطالب عن االختبار  -عدم تحقيق الشروط المطلوبة على
الطالب الموهوبين  -عدم اجتياز الطالب اختبارات التسريع

التكلفة التقديرية

10000

مشرف المشروع
احمد عبدالرحمن المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

السالمة الشخصية لرياض األطفال (نحو بيئة آمنة)

وصف المشروع

من البرامج األساسية و الوقائية يقدم مهارات الحماية و السالمة لألطفال من جميع أنواع اإليذاء و اإلهمال بما يتوافق مع المفاهيم والخبرات المقدمة للطفل ضمن
الوحدات التعليمية المختلفة و المطبقة في منهج التعلم الذاتي خالل البرنامج اليومي

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

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

نسبة المستفيدات المؤهالت لتطبيق البرنامج

معلمات وقائدات مرحلة رياض األطفال

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-26

تاريخ النهاية

2021-05-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
مها بنت سفر سلطان البقمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االستعداد للعام الدراسي1443/1442هـ

وصف المشروع

ضمان وصول الخدمات التعليمية النوعية والمتميزة لجيع الطالب

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

.تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األمية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الخدمات المقدمة للميدان التعليمي

الميدان التعليمي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-02-01

تاريخ النهاية

2021-09-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة التجهيزات المدرسية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

تأخر المطابع في ايصال المقررات .تأخر صرف الميزانيات .استمرار
جائحة كرونا

التكلفة التقديرية

50000

مشرف المشروع
عابد بن زليب بن عمران القثامي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع

خطوات واثقة (المرحلة الثانية)

اسم المشروع
وصف المشروع
الهدف االستراتيجي
مؤشر األداء
الرئيسي

مشروع تطوعي تعليمي مجتمعي يهدف إلى دعم واستمرارية العملية التعليمية في مدارس وبرامج التعليم المستمر في ظل أزمة جائحة كورونا )كوفيد ،) 19وتعليق الحضور
لمقرات الدراسة  ،وصعوبة متابعةالطلبة في تعلمها مع تعذر وجود معلمة مكلفة تتابع الطالبات عبر استخدام عدة وسائل تقنية لتسهيل الوصول إلى الطالبة مثل (قروبات
) الواتس اب  -التليقرام -الزوم -وغيرها ).
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األمية
الهدف التنفيذي
مدى الحياة للجميع
مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة األميةب بين الكبار ( )15سنة فأكثر ،سعوديين

الفئة المستهدفة

عدد الطالبات المستفيدات

طالبات مدارس وبرامج التعليم المستمر في المرحلة االبتدائية

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوير

تاريخ البداية

2021-01-10

تاريخ النهاية

2021-05-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم وجود دراية لدى بعض الطالبات في استخدام التقنية في -
-متابعة التعليم  -2قلة توفر أجهزة تقنية لدعم العملية التعليمية 3

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
مسفرة سعيد الزهراني
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

في عونكم

وصف المبادرة

تاهيل مدربات صحيات منذوي االحتياجات الخاصة وتدريبهم على أهم طرق اإلسعافات األولية ودمجهمبالمجتمع

الهدف العام للمبادرة

تاهيل مدربات صحيات علىمبادئ اإلسعافات األولية والتثقيف الصحيلذوي االحتياجات الخاصة

األهداف التفصيلية

 -1التثقيفالصحي لذوي االحتياجات الخاصة -2تدريب ذوي االحتياجات الخاصة على مبادئ االسعافات االولية -3تعزيز الثقة بالنفس وتحمل المسئولية

مبررات المبادرة

االحتياج الماس لتدريب ذوي االحتياجات الخاصة على وتذليل الصعوبات وتدريبهم على اهم االسعافات االولية

الرؤية

نحو مجتمع صحي متكامل

الرسالة

ذوي االحتياجات الخاصة مسئولية مجتمعية مشتركة

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالب/ات ذوي االحتياجات الخاصة

مؤشر األداء

عدد الطالب /ات الحاصلين على تدريب االسعافات االولية

المخرجات المتوقعة

اكساب ذوي االحتياجات الخاصة مهارات التعامل مع االصابات البسيطة -2تدريب مرشدات صحيات على الية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة -3دمج ذوي االحتياجات1-
الخاصة في المجتمع

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

1442-06-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

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

األهداف التفصيلية

مبررات المبادرة

الرؤية
تصنيف المبادرة

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
اداري

الفئة المستهدفة

معلمات اللغة العربية

مؤشر االداء

تحسين وتطوير أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تقويم التعليم بنسبة % *75تعزيز دور المعلمة وتمكينها من المعارف
% .والمهارات للقيام بمهامها المهنية بكفاية واقتدار بنسبة % . * 80تأهيل وتمكين المعلمات اللمعايير المهنية الموضوعة من قبل هيئة تطوير التعليم بنسبة 65

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

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 ) 2.تشجيع أفراد المجتمع
)ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة في الحوار الوطني ) 3.اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطيَّة واإلعتدال 4.
اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ) 5.وضع 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 %70من شرائح المجتمع على ثقافة الحوار الوطني

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2018-12-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

همم عالية ( ذوي االحتياجات الخاصة)

وصف المبادرة

تحرص المملكة العربية السعوديه على اإلرتقاء بالتعليم إلى مستويات متقدمه  ،من ناحية المنهج واألداء والمخرجات التعليميه  ،مواكبه للتقدم الحاصل في العلوم
والتكنولوجيا والمعارف البشريه .ولم تفصل المملكة التربية الخاصه عن التعليم العام في مستوى االهتمام  ،بل أولت اهتماما متزايدا للفئات الخاصه  ،لذا فإن هذه المبادره
جزء من هذا اإلهتمام  ،حيث تستهدف المبادره فئة التربية الخاصه عن طريق تحفيزهن للمشاركة في األنشطه حسب قدراتهن لرفع ثقتهن بأنفسهن وتهيئتهن نفسيا
للمشاركة في بناء هذا الوطن وللتفاعل مع مجتمعهن من خالل شخصية متوازنة ومستقرة من الناحيه النفسيه واالجتماعيه  ،ولتكون هذه المبادرة نقطة انطالق لعناية
 .اكبر واهتمام اوسع في مجال االنشطه الالصفيه لهذه الفئة

الهدف العام للمبادرة

 .بناء الشخصيه اإلسالمية الوطنية المتوازنة للطالبه من خالل المشاركه في برامج تستهدف طالبات التربيه الخاصه وتتالئم مع قدراتهن

األهداف التفصيلية

ـ تنمية األنتماء الوطني للطالبات 2.ـ اكساب عدد كبير من الطالبات مهارات هامه وقدرات متميزه 3.ـ التهيئة النفسيه الجيده للطالبات المستهدفات من خالل رفع الثقه1
 % .بالنفس 4.ـ مشاركة طالبات التربية الخاصه في األنشطه بنسبة 5% . 80ـ مشاركة طالبات االحتياجات الخاصة بنسبة 40

مبررات المبادرة

نسعى إلى بناء شخصيه متوازنه لطالبة التربية الخاصة في جميع النواحي لتكون فاعله ومشاركه في خدمة الدين والمجتمع من خالل المشاركه في عدة أنشطه
تتناسب وقدراتهن

الرؤية

طالبه (تربية خاصه )ذات شخصيه إسالميه وطنيه متوازنه ومتفاءله

الرسالة

نسعى إلى بناء شخصيه متوازنه لطالبة التربية الخاصة في جميع
النواحي لتكون فاعله ومشاركه في خدمة الدين والمجتمع من خالل
المشاركه في عدة أنشطه تتناسب وقدراتهن

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

مدارس التربية الخاصة

مؤشر االداء

 % .مشاركة طالبات التربية الخاصه في األنشطه بنسبة 5% . 80ـ مشاركة طالبات االحتياجات الخاصة بنسبة 40

المخرجات المتوقعة

اكساب عدد كبير من الطالبات مهارات هامه وقدرات متميزه 3.ـ التهيئة النفسيه الجيده للطالبات المستهدفات من خالل رفع الثقه بالنفس

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-12-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

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 األداء

المراكز المحققة في المسابقات

المخرجات المتوقعة

طالب مفكرون ومبدعون يستطيعون التغلب على المشاكل

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2018-02-02

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

التكلفة الكلية

200000
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التوجه األول | تعليم وتعلم ..نوعي

المشاريع
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الهدف االستراتيجي الثاني
تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

إدارة المهارات في الدراسات االجتماعية.
كفاءة.
قراءتي سر تفوقي.
القراءة فهم واستيعاب.
تطوير تدريس مادة القران الكريم.
تطوير.IT
دراسة عن مدى ضبط جودة التعليم اإللكتروني في المدارس المطبقة للبرنامج
الوطني لتطوير المدارس.
بناء الكفاءة الداخلية لمدارس تطوير.
دعم مدارس تطوير لضمان جودة المراجعة الذاتية والخطة التشغيلية للمدرسة.
التطوير المهني لمشرفات ومعلمات اللغة اإلنجليزية.
مهام ومسؤوليات وكالء المدارس.
البراعة الرياضية لتجويد أداء الطالب في االختبارات التحصيلية والوطنية
والدولية.
التطوير المهني لمعلمي الدراسات اإلسالمية.
تنمية مهارات القراءة والكتابة العلمية.

المبادرات

8

7
6

6
4

4
4

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ُ
أقرأ ،أفهم ُ ،أتعلم ُ.
معالجة مهارات المواد الدراسية.
العطاء الرقمي.
المهارات االستراتيجية الحياتية لطالب  /ـة القرن الحادي والعشرين.
مسابقة تحدي التطبيقات البرمجية – برمجها.
المقهى الرقمي.
إصدار كتاب نشاط بمستويات الخطة الفكرية لطالبات العوق الفكري.

2
0

0

0

0

0

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إدارة المهارات في الدراسات االجتماعية

وصف المشروع

وزاري

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

١٠٠

مشرفين...معلمون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-03-04

تاريخ النهاية

2022-04-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قاعات الزوم

التكلفة التقديرية

1000

مشرف المشروع
محمد بن عزيز الشهري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

كفاءة

وصف المشروع

اختبارات دورية تحريرية بمادة اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي لتنمية مهارات الطالب في الفهم القرائي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

الصف  PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة
الرابع

مؤشر األداء
التشغيلي

تحقيق المتوسط  80درجة مقارنة بالمتوسط العام لطالب المملكة

طالب الصف الرابع االبتدائي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-11

تاريخ النهاية

2021-04-12

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

مخاطر تقنية

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
محمد غرمان غارم العمري

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

25

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1443 / 1442هـ |2021م

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

قراءتي سر تفوقي

وصف المشروع

عمل كتيب يحتوي عدد من القصص الهادفة المدعمة بأسئلة فهم قرائي وتوزيعها الكترونيا على المدارس االبتدائية بمكتب شرق  ،وتبصير المعلمات بأهمية تدريب
الطالبات على مهارات الفهم القرائي في مراحل مبكرة من التعليم  ،وتتم متابعة التدريب من خالل الزيارات ثم تنفيذ مسابقة على مستوى المكتب وتكريم الطالبات
.الفائزات

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الطالبات الممتلكات لمهارة القراءة بفهم واستيعاب

طالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-03-03

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا

التكلفة التقديرية

4000

مشرف المشروع
عواطف محمد عبدالعزيز الرقيب
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

القراءة فهم واستيعاب

وصف المشروع

تنفيذ حصص فهم قرائي للطالبات وفق مستويات الفهم القرائي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

الصف  PIRLSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية في القراءة
الرابع

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المعلمات المطبقات للفهم القرائي وفق مستويات الفهم القرائي
ومهاراته

معلمات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

قلة تخصص اللغة العربية لدى معلمات الصفوف األولية

التكلفة التقديرية

500

مشرف المشروع
خيرية جهز عاتق الحربي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع تطوير تدريس مادة القران الكريم

وصف المشروع

مشروع وزاري يهدف الي  -1تحسين مستوى تالوة القران لدي معلمات القران  -2تقليل االعتماد على المنزل في تصويبتالوة الطالبات وحفظ المقرر

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة المعلمات الملتحقات بالبرنامج

معلمات العلوم الشرعية )ب-م -ث)

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-02-14

تاريخ النهاية

2021-06-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عزوف بعض المعلمات عن االلتحاق بالبرنامج بسبب ضفط المناهج

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
هيا شحيمان البقمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

 ITتطوير

وصف المشروع

خدمة الكترونية تقدم لدعم المدارس في توظيف التطبيقات التقنية التفاعلية من خالل فريق تقني يدعم المدارس .وطرحت عن طريق استبانة لرصد االحتياج وتقديم
الدعم المباشر بالتواصل .وصمم بروفايل تفاعلي كل بروفايل يحمل  4باقات تفاعلية ونشرها عبر وسائل التواصل إلكساب المستفيدات المهارة التقنية اإللكترونية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

ITعدد المواقع والتطبيقات التي تم شرحها في برنامج تطوير

قائدات المدارس  ،معلمات  ،مساعد إداري

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-11-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

حدوث خلل في الجهاز بسبب تحميل بعض المواقع

التكلفة التقديرية

1000

مشرف المشروع
فاطمة عبدالرحمن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دراسة عن مدى ضبط جودة التعليم االلكتروني في المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس

وصف المشروع

دراسة عن مدى تطبيق معايير ضبط جودة التعليم االلكتروني وفق معايير المركز الوطني للتعليم االلكتروني من خالل تركيبة متكونة من جودة التصميم وجودة األداء وجودة
المخرجات ،بمعنى أن یكون التصميم محدد المواصفات التي یجب مراعاتها في التخطيط والعمل وأن یكون األداء وفق المعایير المعلنة والمحددة وأن یكون المنتج التعليمي
والخدمات محققة للمعایير والمواصفات المتوقعة

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المعلمات المطبقات لمعايير ضبط جودة التعليم االلكتروني في
الميدان التعليمي برفع الكفاءة التدريسية للتعليم االلكتروني

معلمة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

انتهاء العمل بسبب جائحة كورونا

التكلفة التقديرية

100

مشرف المشروع
وفاء فارس الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بناء الكفاءة الداخلية لمدارس تطوير

وصف المشروع

رفع كفاءة منسوبي مدارس تطوير عن طريق البرامج التدريبية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الملتحقين بالدورات التدريبية

معلم-مرشد ـ قائد ـ وكيل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

صعوبة التحاق بعض المتدربين بسبب انشغالهم بالتدريس عن بعد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عبدهللا غرمان غارم العمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

 .دعم مدارس تطوير لضمان جودة المراجعة الذاتية والخطة التشغيلية للمدرسة

وصف المشروع

تمكين المدرسة في بناء خطتها

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المنفذة للمراجهة الذاتية وبناء الخطة التشغيلية

لجنة التميز والجودة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-05-19

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

جائحة كورونا

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عبدهللا غرمان غارم العمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوير المهني لمشرفات ومعلمات اللغة االنجليزية

وصف المشروع

 McGraw Hillبرنامج وزراي يستهدف معلمات اللغة االنجليزية لشرح المقررات الجديدة لسلسلة

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المعلمات المستفيدات من البرنامج في تعليم المناهج الجديدة

معلمات اللغة االنجليزية لجميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2022-07-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عزوف بعض المعلمات عن حضور البرامج التدريبية

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
نداء محمد عبدالرحيم الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مهام ومسؤولبات وكالء المدارس

وصف المشروع

قيادة مدرسية مدربة على أساليب وإجراءات في جوانب العمل المدرسي الفنية واالدارية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تحسين وتطوير الجوانب الفنية واالدارية لوكالء المدارس

وكالء المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-04-04

تاريخ النهاية

2021-04-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عبدهللا جويبر تركي الثبيتي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
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 التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تحسن مستوى أداء الطالب في االختبارات

مشرفي ومعلمي الرياضيات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

عزوف المستهدفين عن حضور البرنامج بنسب عالية

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
مسفر سليم عواض الجعيد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوير المهني لمعلمي الدراسات اإلسالمية

وصف المشروع

برنامج وزاري ضمن خطة برنامج التطوير المهني لتدريب معلمي التربية اإلسالمية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تديب % 80من معلمي الترببية اإلسالمية

معلمي التربية اإلسالمية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-02-16

تاريخ النهاية

2021-03-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

حوافز لحضور المعلمين

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
يوسف عبدهللا صالح الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تنمية مهارات القراءة والكتابة العلمية

وصف المشروع

برنامج لتحسين القراءة والكتابة العلمية لطالب المرحلة االبتدائية

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

الصف الرابع علوم  TIMMSمتوسط نتائج الطلبة في االختبارات الدولية

مؤشر األداء
التشغيلي

%تحسن درجات طالب المرحلة االبتدائية في مواد العلوم 30

طالب المرحلة االبتدائية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التقويم والقبول-بنين

المخاطر المتوقعة

احنمالية عدم حضور المعلمين

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
منصور عيد منير العتيبي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

اسم المبادرة

ُ
ُأقرأ  ،أفهم ُ  ،أتعلم

وصف المبادرة

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

الهدف العام للمبادرة

تحسين معدالت النجاح النوعي في التعليم

األهداف التفصيلية

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

مبررات المبادرة

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

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

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

طالبات الصف الثالث االبتدائي

مؤشر االداء

%نسبة أداء في اختبار المقدرة القرائية 80

المخرجات المتوقعة

%أداء الطالبات في اختبار المقدرة القرائية على مستوى الوزارة بنسبة 80

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-03-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

اسم المبادرة

معالجة مهارات المواد الدراسية

وصف المبادرة

مبادرة عالجية تحسينية تعمل على عالج وتحسين المهارات الدراسية لدى الطالبات

الهدف العام للمبادرة

تحسين معدالت النجاح النوعي في التعليم

األهداف التفصيلية

تطوير معارف ومهارات المعلمات وأدائهن في تدريس المواد الدراسية تعزيز أداء أعضاء المجتمع المدرسي في دعم تعلم المهارات الدراسية تحسين مهارات الطالبات في
جميع المواد الدراسية

مبررات المبادرة

تدني مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في االختبارات الوطنية والدولية

الرؤية

طالب يمتلكون أداء نوعيا في مهارات المقررات الدراسية

الرسالة

نسعى -بمشيئة هللا  -نحن إدارة اإلشراف التربوي إلى توظيف اإلمكانات
والخبرات للرفع من مستوى تحصيل الطالب في مهارات المقررات
الدراسية بجميع الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية واألهلية
بمحافظة الطائف

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

الطالبات في جميع المراحل الدراسية

مؤشر االداء

تحسن المستوى التحصيلي للطالبات

المخرجات المتوقعة

 .ارتفاع المستوى التحصيلي للطالبات عالج الضعف في المهارات الدراسية لدى الطالبات في جميع المراحل الدراسية قبل تدريس المقرر الجديد

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

اسم المبادرة

وصف المبادرة

الهدف العام للمبادرة
األهداف التفصيلية

مبررات المبادرة

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

العطاء الرقمي
بهمة عالية وبطموح نحو القمة  ،ووالء لوطن العطاء  ،نحن قسم الحاسب اآللي نقدم خدمات الدعم التقني للمدارس اإلبتدائية تحديدا وذلك لعدم وجود متخصصات في
الحاسب اآللي  ،وحلوال ومعالجات للمستفيدين من منصات التعليم اإللكتروني  ،وذلك باالستفادة من معلمات تخصص الحاسب اآللي المبادرات ومن تمتلك معرفة ومهارة
في تقديم خدمات تدريبية مغذية لعمليات التعليم التي يدعمها نظام إدارة التعليم اإللكتروني عبر منصة مدرستي و تطبيق التيمز ،والمساهمة في تأهيل المستفيدين
منها معلمات وقائدات وطالبات وأولياء أمور ،وتمكينهن من تفعيل المنصة واستخدام أدواتها بطريقة إجرائية صحيحة لتحقيق أهداف العملية التعليمية ،وذلك من خالل
تأسيس مركز الكتروني تدريبي بالمكتب مجهز بالوسائل واألدوات التقنية المعينة على التدريب الرقمي الفعّال والمساند من جهات الشراكة التقنية الرسمية التي تعنى
 .بالتنمية التقنية المستدامة المتوائمة مع غايات رؤية المملكة ()2030
تطوير أداء الكوادر البشرية تقنيا
تحسين مستوى أداء المجتمع القيادي والتعليمي المدرسي في التعامل مع مدخالت وعمليات وآليات نظام التعليم اإللكتروني منصة مدرستي وتطبيق التيمز 1- 2.تقديم أفضل الممارسات التقنية في إدارة المنصة وتفعيل خدماتها واستخدام أدواتها المتاحة االستخدام األمثل -3.تحفيز الفئة المستهدفة على إدارة نظام التعليم
.اإللكتروني (مدرستي )واستخدام أدواته المتاحة بمعرفة ممكنة ومرونة مقننة
( ،تحسين مستوى أداء الكادر اإلداري والتعليمي ألدواره ومهامه ومسؤولياته في مجال التعامل مع مدخالت وعمليات وآليات نظام التعليم اإللكتروني (مدرستي ) 1.
التيمز . 2) .إكساب الفئات المستهدفة أفضل الممارسات التقنية في إدارة المنصة تفعيال واستخداما . 3.االستفادة من الكوادر القيادية والتعليمية المؤهلة في مجال
الرقميات بمختلف أطرها وأدواتها وتحفيزهن على المساهمة المنتجة في مجال التنمية المستدامة . 4.إضفاء الطابع المحفز على إدارة نظام التعليم اإللكتروني
 .واستخدام أدواته المتاحة من قبل المعلمات والقائدات والطالبات وأولياء األمور بمعرفة جيدة

الرؤية

مخرجات نوعية متميزة في المجتمع الرقمي

الرسالة

تحقيق تعليم وتعلم نوعي بقيادة متجددة ومشاركة مجتمعية فاعلة
لجيل رقمي متعلم مدى الحياة

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

قائدات /معلمات /طالبات /أولياء أمور

مؤشر االداء

المخرجات المتوقعة

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

.نسبة الفئة المستفيدة من برامج مركز العطاء الرقمي
 .عدد البرامج الخدمية المقدمة إلى الفئات المستهدفة
عدد الممارسات الرقمية المقدمة إلى فئة
 .المستفيدات معلمة و قيادة وطالبة وولي أمر
عدد المتطوعات الرقميات الراغبات في تدريب أقرانهن في مدارسهن أو مدارس القطاع الذي تقع فيه مدارسهن بعد
.تلقيهن خبرة التدريب الالزمة والمؤهلة داخل المركز
.نسبة رضا المستفيدة عن الخدمات الرقمية التي قدمها المركز خالل مدة تدريبهن التأهيلي
 /تحسين مستوى أداء المجتمع القيادي والتعليمي المدرسي في التعامل مع مدخالت وعمليات وآليات نظام التعليم اإللكتروني منصة مدرستي وتطبيق التيمز 1 / 2.
تقديم أفضل الممارسات التقنية في إدارة المنصة وتفعيل خدماتها واستخدام أدواتها المتاحة االستخدام األمثل / 3.تحفيز الفئة المستهدفة على إدارة نظام التعليم
اإللكتروني (مدرستي )واستخدام أدواته المتاحة بمعرفة ممكنة ومرونة مقننة / 4.وثيقة إلكترونية تحتوي على المواد التعليمية المقدمة للفئات المستهدفة مصممة
 .بنماذج مختلفة مثل (انفوجرافيك /مقاطع فيديو ....ألخ )
1442-02-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

اسم المبادرة

المهارات االستراتيجية الحياتية لطالب /ـة القرن الحادي والعشرين

وصف المبادرة

هذه المبادرة تستهدف :مناهج المرحلة االبتدائية ،حيث تُعد من أخصب المراحل التي تؤثر في تشكيل الشخصية وتكوينها ،فإعداد الطالب/ـة في هذه المرحلة لمواجهة
الحياة المستقبلية يعد مطلبا ملحا في هذه األيام ,فعالم اليوم يتميز بالكثير من التطورات والتغيرات على مختلف المستجدات ،فمع التغيرات المتالحقة في العصر الحالي
يحتاج الطالب/ـة لمجموعة من المهارات تمكنه من التعايش في هذا المجتمع ,فإعداده للحياة المستقبلية إنما يتم في الحاضر و إكساب األطفال للمهارات الحياتية
يكسبهم التحصين ضد األزمات المستقبلية التي يمكن أن يواجهوها في المستقبل ،كما يؤدي إلى رفع كفاءاتهم وقدراتهم في جميع المراحل العمرية ،األمر الذي يتيح لهم
.فرصه التعامل مع الحياة بسهولة ويسر

الهدف العام للمبادرة

هو إكساب طالب/ـة المرحلة االبتدائية ،أهم المهارات االستراتيجية التي تساعدهم على مواجهة المواقف الحياتية بثقة للتوافق مع أنفسهم ومع اآلخرين ،من خالل تبصير
معلمات المرحلة االبتدائية ،للصفوف العليا ،بأهم هذه المهارات ،المضمنة في المناهج االبتدائية  ،التطبيقية منها والنظرية  ،وتوظيف هذه المهارات في الموقف التعليمي

األهداف التفصيلية

مبررات المبادرة

الرؤية

تصنيف المبادرة

تنمية المهارات الحياتية لطالب-ـة المرحلة االبتدائية  ،ليصبح كائن اجتماعي إيجابي وعضو فعال في مجتمعه و تعزيز ثقته بنفسه  -.تمكين الطالب-ـة من مهارات التعلم -
واالبتكار ،و مهارات المعلومات ووسائل التكنولوجيا ،ليواكب ثقافة العصر الرقمي  -.تزويد المعلم-ـة بمادة أساسية و مرجعية عن المهارات الحياتية من خالل الدليل
 .االرشادي
أهمية المرحلة االبتدائية ،حيث تُعد من أكثر المراحل التي تؤثر في تشكيل الشخصية وتكوينها .حاجة طالب -ـة المرحلة االبتدائية إلى التعايش في المجتمع .مكتسبا
للمهارات الحياتية التحصين ضد األزمات المستقبلية التي يمكن أن تواجه الطالب في المستقبل ،رفع كفاءاتهم وقدراتهم في جميع المراحل العمرية ،إتاحة فرصه
التعامل مع الحياة و ثقافة العصر الرقمي حاجة معلمات المرحلة االبتدائية إلى التبصير بأهم المهارات الحياتية لتوظيفها في الموقف التعليمي
طالب/ـة يواجه الحياة المستقبلية ،متمكن من التعايش في المجتمع
تبصير معلمات المرحلة االبتدائية بأهم المهارات الحياتية لتوظيفها في
مكتسب للمهارات الحياتية و متحصن ضد األزمات المستقبلية التي ,
الرسالة
 ,الموقف التعليمي تمكين طالب/ـة من التعايش في المجتمع
يمكن مواجهتها في المستقبل ،ذو كفاءاة وقدرات في جميع المراحل
مكتسبا للمهارات الحياتية  ،ليواكب ثقافة العصر الرقمي
العمرية
تطويرية

الفئة المستهدفة

مناهج المرحلة االبتدائية و طالبات المرحلة و المعلمات

مؤشر االداء

طالب/ـة يواجه الحياة المستقبلية ،متكن من التعايش في المجتمع بنسبة % 60مكتسب للمهارات الحياتية و متحصن ضد األزمات المستقبلية التي يمكن مواجهتها
%في المستقبل % 60معلمة متمكنة من تحقيق المهارات الحياتية في الطالبة بنسبة 60

المخرجات المتوقعة

أوال :دليل تنظيمي بأهم وأبرز المهارات الحياتية التي تخدم طالب/ـة القرن الحادي والعشرين .ثانيا :مخرج تقني يتمثل في تنصيب برنامج تقني يحتوي علي هذه المهارات
،الحياتية ،وكيفية تطبيقها في الحصة التدريسية

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-02-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

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

مسابقة تنافسية بين الطالبات بمختلف المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية من خالل تصميم تطبيقات برمجية في ضوء موضوعات مقررات الحاسب للمرحلتين1-
،المتوسطة والثانوية  -2.النهوض بمستوى التحصيل الدراسي 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

مؤشر االداء
المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

%طالبات يصنعن تطبيقات برمجية متكاملة بنسبة 40
رفع التحصيل

 .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
1441-02-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

التكلفة الكلية
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التوجه األول | تعليم وتعلم  ..نوعي

المشاريع
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الهدف االستراتيجي الثالث
تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

▪
▪
▪
▪
▪

مبادرة منظومة التفوق.
ريادي.
التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات.
التدريب المنتظم لألسرة.
تكريم أبناء شهداء الواجب.
سفراء الوطن للتعريف بتراث الوطن.
حملة الصالة نور.
التوسع في تطبيق المجتمعات التعلمية
المهنية.
البحث العلمي.
مهارات الحاسب اآللي للمعلوماتية.
البيئية والتنمية المستدامة.
مسابقة الكانجارو للرياضيات.
حملة الصالة نور.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تنمية القيم الوطنية (كن حذراً).
إدخال بيانات برنامج جلوب
البيئي.
مسابقات العلوم والرياضيات.
االحتفاء باليوم العالمي
للتعليم.2021
األسبوع الثقافي.
التصاميم العلمية التقنية ابتكار.
مهارات الخط العربي.
تقنيات الرسم والتصوير
التشكيلي.
التصميم الفني مهارة وإبداع.
رفق.
نواتج التعلم.
مسابقة تصاميم الفيديو والرسم
والتصوير والمقالة العلمية.

المبادرات
▪
▪
▪
▪
▪
18

منظومة التفوق.
تعديل.
نحو قراءة واعية.
السالمة الرقمية للطفل.
تعليم الطائف يقرأ.

20
15
10
4

0

0

2

0

1

2

2

5
0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبادرة منظومة التفوق

وصف المشروع

تعريف الطالبات بمهارات االستذكار الجيد وتدريبهن على استخدام استراتيجيات فعالة في عملية االستذكار من خالل البرامج االكترونية لرفع مستوى التخصيل الدراسي
والقدرة على عالج المشكالت التي تواجههن اثناء االستذكار

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المستفيدين من البرامج المهنية في التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة عدد الطالبات المرحلة الثانوية المتمكنات من مهارات األستذكار
الجيد

طالبات الثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-10-18

تاريخ النهاية

2021-04-22

الجهة المساندة

-

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم وجود حصص خاصة لتدريب الطالبات

التكلفة التقديرية

300

مشرف المشروع
امل محمد حمد التريكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبادرة ريادي

وصف المشروع

هي مبادرة تهدف الي اكساب الطالبات مهارة الدخول الى سوق العمل وممارسة العمل الحر

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاريع

طالبات المرحلة الثانوية والمتوسط

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

تسرب ميسرات ريادي

التكلفة التقديرية

500

مشرف المشروع
جمالء مطر مطلق الجعيد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

وصف المشروع

انطالقا من رؤية المملكة  2030التي أشارت الى أن سعادة المواطنين التتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية واالجتماعية والتي تمكن في بناء مجتمع ينعم افراده
بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة ايجابية وجذابة لذلك اقتضى االمر التأكيد على بعض المسارات التي تسهم في تكامل الرؤية وتعاضد عناصرها ومن بينها
برامج النشاط البدني التي تقدم وفق إطار منظم من المفاهيم والمدركات السلوكية الصحيحة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المتدربات

جميع المراحل للتعليم العام والتربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

 -١إنسحاب بعض الطالبات من بعض المنافسات الرياضية لعدم موافقة
األهل -٢عدم اعطاء الطالبات التدريب الكافي من قبل منسقات
التربية البدنية على ممارسة بعض األلعاب الرياضية  -٣تكليف
منسقة البدنية بمهام وأعمال اخرى تختلف عن مجالها

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
سميرة معيض اابراهيم
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التدريب المنتظم لألسرة

وصف المشروع

هو عبارة عن ثالث مسارات تدريبية يتم طرحها من خالل روزنامة أنشطة السمات الخمسة للسلوك اإليجابي بهدف تكوّين بيئة آمنة يمكن لألبناء تبادل ما لديهم دون
الخوف من السخرية أو اإلحراج وتوفير جو من القبول واألحترام المتبادل وتشجيع وقبول وجهات النظر المختلفة من أجل تعزيز القيم و المهارات الالزمة واحترام خصوصية كل
 .فرد ومساعدتهم على إكتساب الثقة لبناء هوية وطنية حيث يركز هذا التسلسل التصاعدي إلى مزيد من اإللتزام والتفكير

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

(  .عدد األسر المشاركة في ورش العمل الخمسة للمسارات الثالثة
فئة األسرة للتدريب على أنشطة 13عام فأكثر  -فئة األسرة للتدريب
) على أنشطة  12عام فأقل  -فئة الطالب

األسر ة  -الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-11-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

مشرف المشروع
هناء خضر حمود النمري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تكريم أبناء شهداء الواجب

وصف المشروع

 .تكريم أبناء شهداء الواجب لمدارس مكتب التعليم بجنوب الطائف لغرس روح االنتماء للوطن وتشجيعا للطالب على الذود عن الدين والوطن ووالة أمرنا حفظهم هللا

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تكريم

طالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-04-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة
والمجتمع

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

المخاطر المتوقعة

صعوبة وصول الطالب للمكتب

التكلفة التقديرية

4000

مشرف المشروع
بندر محمد جابر الزايدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

سفراء الوطن للتعريف بتراث الوطن

وصف المشروع

المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتأهيله وتنميته واعتبار ذلك مسؤولية جماعية يساهم فيها كل مواطن من خالل إثراء المعرفة والرفع من الوعي لدي المواطنين
بتراث وثقافة المملكة وأهمية المحافظة عليها وتطويرها واستثمار ها من خالل تحويل عناصرها ومواردها ومقوماتها إلى مشاريع سياحة وثقافية وتراثية حيوية وقيمة
ومستدامة تحقق منافع اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية ،من خالل تدريب الطالبات

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع طالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-02-01

تاريخ النهاية

2021-04-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل الطالبات حيث أن التعليم عن بعد والمشروع يحتاج زيارات
للمتاحف والمعارض

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
أمل محمد الثمالي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حملة الصالة نور

وصف المشروع

مبادرة وزارية تهدف الى التوعية باهمية الصالة داخل المجتمع التعليمي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي

نسبة الفعاليات في تفعيل الحملة

منسوبات المجتمع التعليمي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-02-24

تاريخ النهاية

2021-04-04

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

كثرة المهام على فريق العمل وعدم التفرغ للحملة

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
هيا شحيمان البقمي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التوسع في تطبيق المجتمعات التعلمية المهنية

وصف المشروع

برنامج المجتمعات التعلمية المهنية (شر ح)

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تقوية دور المعلم في المدرسة والمجتمع

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس المنفذة لمجتمعات التعلم المهنية

المعلم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-05-20

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة شؤون المعلمين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

ازدياد أنصبة المعلمين  -ضعف التجهيزات في المدارس

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عبدهللا غرمان غارم العمري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البحث العلمي

وصف المشروع

تجمع تربوي علمي للطالبات في المملكة العربية السعودية يعرضون فيه تقارير مشروعاتهم البحثية ،وفق محاور محددة في عدد من الموضوعات المحددة ،ومن ثم
مناقشتها وتبادل اآلراء واالستماع لوجهات النظر المختلفة حولها في حوار مفتوح يستمر لمدة ثالثة أيام ويختتم بالتوصيات

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة تصاميم الفيديو والرسم والتصوير والمقالة العلمية

وصف المشروع

منافسة سنوية بين طلبة التعليم العام في مجال البيئة ،تعد في دورتها السابعة يقدم من خاللها المشارك مقالة علمية أو مقطع فيديو أو قصص علمية مرسومة يعرض
فيه محتوى حرا حول إحدى القضايا البيئية وفق المحاور المحددة للمسابقة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مهارات الحاسب اآللي للمعلوماتية

وصف المشروع

هي مسابقات برمجة تنافسية سنوية تعتمد على برمجة مسائل عبر لغات البرمجة وحل المشكالت ذات الطبيعة الخوارزمية .ويستهدف طالبات التعليم العام يتم تنفيذها
سنويا ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة )مدرسي ،محلي ،وطني (ومن خالل نتائجها يتم الترشيح للتصفيات النهائية ومن ثم للمشاركات اإلقليمية والدولية
.في حال اعتمادها من قبل صاحب الصالحية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البيئية والتنمية المستدامة

وصف المشروع

.برنامج لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخها وتعزيز الممارسات اإليجابية التي تكفل حماية البيئة والحد من تلوثها

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة الكانجارو للرياضيات

وصف المشروع

تعد مسابقة الكانجارو للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من  70دولة حول العالم لقرابة  6ماليين طالب ،تستهدف المسابقة الطلبة من صف اول ابتدائي
الى ثالث ثانوي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020
تعليم وتعلم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تنمية القيم الوطنية )كن حذرا )

وصف المشروع

المحافظة على التراث الثقافي الوطني وتأهيله وتنميته واعتبار ذلك مسؤولية جماعية يساهم فيها كل مواطن من خالل إثراء المعرفة والرفع من الوعي لدي المواطنين
بتراث وثقافة المملكة وأهمية المحافظة عليها وتطويرها واستثمار ها من خالل تحويل عناصرها ومواردها ومقوماتها إلى مشاريع سياحة وثقافية وتراثية حيوية وقيمة
.ومستدامة تحقق منافع اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع طالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-01-14

تاريخ النهاية

2021-05-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة الطالبات المشاركات عن بعد حيث أن المشروع يحتاج معارض
وزيارات ميدانية

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
أمل محمد الثمالي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إدخال بيانات برنامج جلوب البيئي

وصف المشروع

وهو برنامج علمي تعليمي دولي يهدف لتكوين األجيال القادمة من علماء المستقبل في مجال البيئة من خالل قيام الطلبة بمجموعة من القياسات البيئية وتسجيلها في
قاعدة بيانات البرنامج واالستفادة منها في إجراء دراسات علمية بيئية ،كما يتبادلون الخبرات مع نظرائهم على مستوى العالم ويتواصلون أيضا مع العلماء ليتحقق لهم فهم
.األرض كنظام متكامل

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

مدارس جلوب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقات العلوم والرياضيات

وصف المشروع

حزمة من المسابقات السنوية في مجاالت العلوم والرياضيات ،متعددة المراحل والمستويات وفق خطة زمنية محددة خالل العام الدراسي وتستهدف طالبات المراحل
االبتدائية )الصفوف العليا (والمتوسطة والثانوية بجميع اإلدارات التعليمية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-03-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

500

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

االحتفاء باليوم العالمي للتعليم٢٠٢١
حرصت وزارة التعليم على تأكيد حضورها وتفاعلها الدائم مع كافة المناسبات الوطنية والعالمية  ،حيث أقرت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
االحتفاء باليوم العالمي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير  ،ودعت مدارس التعليمالعام للمشاركة الفاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.االلتزام بتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع طالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-03-02

تاريخ النهاية

2021-02-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل الطالبات لظروف الدراسة عن بعد

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
أمل محمد الثمالي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

األسبوع الثقافي

وصف المشروع

ملتقى ثقافي يضمجميع مجاالت المجال الثقافي الشعر ،القصة ،التلخيص ،المسرح المدرسي من حالل عقد مجموعة برامج تدريبية من قبل ذوي االختصاص في جامعة
الطائف

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة الصفية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-02-28

تاريخ النهاية

2021-03-04

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
أميرة عمر مستور السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التصاميم العلمية التقنية ابتكار

وصف المشروع

)مسابقات علمية تنافسية تنمي مهارات البحث العلمي واالبتكار لدى طالبات التعليم العام وتنفذ خالل ورش تأهيلية تدريبية متسلسلة  ،ويتم تحكيمها على مستوى
المدرسة  ،إدارة التعليم  ،الوزارة (وفق معايير محددة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات

طالبات المتوسط والثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-05-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

200

مشرف المشروع
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مهارات الخط العربي

وصف المشروع

تنمية مهالرات الخط العربي لدى طالبا التعليم العام من خالل ورش تدريبية متسلسلة تتضمن المعارف والمهارات األساسية والخبرات العلمية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

300

مشرف المشروع
صافيه ذياب المطيري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تقنيات الرسم والتصوير التشكيلي

وصف المشروع

تنمية مهارات الرسم باستخدام أقالم الرصاص والفحم واألقالم الملونة والتصوير التشكيلي كالتشكيل والتلوين باأللوان المختلفة كالمائية والزيتية واألكريليك

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

300

مشرف المشروع
صافيه ذياب المطيري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التصميم الفني مهارة وإبداع

وصف المشروع

مسابقة تنافسية تنمي مهارات التصميم الفني لدى الطالبات كالتصميم (الطباعي ،الرقمي ،الجرافيكي ،الزخرفي )والتصميم الرقمي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في المشروع

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

300

مشرف المشروع
صافيه ذياب المطيري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رفق

وصف المشروع

 .برنامج إرشادي يهدف إلى خفض العنف بجميع مظاهره ومختلف أشكاله وتحقيق التوافق الكلي للطالب ليتمتعوا بالصحة النفسية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المستفيدين من برنامج رفق

جميع طالب مراحل التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

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 التقديرية

5000

مشرف المشروع
عبدالرحمن فرحان جبران الفيفي

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

66

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1443 / 1442هـ |2021م

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نواتج التعلم

وصف المشروع

متابعة وعرض نواتج التعلم بشكل دوري

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي

تحسين نواتج التعلم

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

التقنية

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
إدريس بكر إدريس
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حملة الصالة نور

وصف المشروع

حملة اطلقتها وزارة التعليم بمسمى حملة الصالة نور

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

.تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي

مشاركة % 30من الطالب في الحملة

جميع الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-01-18

تاريخ النهاية

2021-03-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ميزانية للحملة

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
يوسف عبدهللا صالح الزهراني
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

اسم المبادرة

منظومة التفوق

وصف المبادرة

طريقة تعليمية لتثبيت المعلومات وتسهيل تذكرها وتحويل المعلومات الى صيغة يمكن للعقل االحتفاظ بها وتتم عملية االستذكار بربط المعلومة بموقف أو صورة أو محادثة
أو كلمة وربط المعلومة بموقف ما ومراجعتها مع الغير باستخدام فنون االستذكار ت

الهدف العام للمبادرة

تعزيز القيم والمهارات الالزمة للطالبة

األهداف التفصيلية

اكتساب الطالبات مهارات االستذكار الجيد ورفع مستواهن العلمي .اكساب الطالبات قيمة االنجاز والتعاون والمتابعة وااليجابية والتفوق .التغلب على الخوف والقلق من
 .االختبارات ورفع مستوى الثقة بالنفس

مبررات المبادرة

عزيز القيم والمهارات الالزمة للطالبة لمساعدتها على اتقان مهارات االستذكار

الرؤية

 .اعداد جيل قادر على تحقيق مهارات االستذكار الجيدة لجميع المواد

الرسالة

تقديم برامج تهتم بعملية تنمية مهارات االستذكار الجيد

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

طالبات المرحلة الثانوية

مؤشر االداء

تدريب % 60من طالبات المرحلة المستهدفة

المخرجات المتوقعة

اكتساب القناعة العقلية والوجدانية لمهارة التفوق المراد تطبيقها على المبادرة منح الطالبة القدرة علىالتطبيق الصحيح والتغلب على العقبات رفع مستوى التطبيق
العملي لمهارات االستذكار الجيد تمكين الطالبة من التدريب والتوجيه والتصويب

تاريخ إطالق المبادرة

2020-10-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بالحويه-بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

اسم المبادرة

تعديل

وصف المبادرة

هي مبادرة تهتم بتغير اتجاهات الطالب السلبية نحو األعمال الحرفية والمهنية الى صورة إيجابية فعالة في المجتمع وقبول هذه المهن والحرف

الهدف العام للمبادرة

تعديل إتجاهات الطالب السلبية تحاه األعمال المهنية والحرفية

األهداف التفصيلية

تصحيح المفهوم والمعتقد والفكرة الخاطئة لدى الطالب حول األعمال المهنية بشكل عام والحرفية منها على وجه الخصوص نشر ثقافة العمل المهني الصحيحة بين
الطالب وأولياء األمور والمجتمع التربوي والتعليمي بشكل عام إجراء الدراسات واألبحاث التي من شأنها تطوير وتسهيل إجراءات اإللتحاق بالمهن والبحث عن كل ما هو
جديد في مجال العمل المهني والتقني بما يضمن إستمرارية المبادرة تغير وتعديل إتجاهات الطالب السلبية تجاه األعمال المهنية والحرفية التعريف بمجاالت ومميزات
العمل المهني وكيفية اإللتحاق بالبرامج والتخصصات واألعمال المهنية والحرفية المساهمة في وضع وتخطيط البرامج التربوية واإلرشادية التي تسهم في إشباع حاجات
الطالب ورغباتهم لتعمل وتسهم في تنمية إتجاهاتهم اإليجابية تجاه المهن

مبررات المبادرة

وجود اتجاهات سلبية لدى الطالب حول األعمال المهنية التوافق بين القدرات والميول والمهن لدى الطالب عدم وجود دراية لدى الطالب بين قدراتهم وميولهم واتحاهاتهم

الرؤية

صورة إيجابية معززة لألعمال المهنية والحرفية

الرسالة

تغيير وتعديل إتجاهات الطالب السلبية تجاه األعمال المهنية والحرفية
بما يحقق النمو المتوازن والمتكامل لشخصياتهم وتكوين صورة إيجابية
لديهم تجاه األعمال المهنية والحرفية

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

مؤشر االداء

تقارير التنفيذ وفق الخطة المعتمدة والتي تنفذ بالمدارس الثانوية

المخرجات المتوقعة

تذليل العقبات التي تواجه الطالب تجاه المهن تحسين الصورة الذهنية لدى الطالب تجاه األعمال المهنية والحرفية إكساب الطالب مهارات مهنية وحرفية تتوافق مع
قدراتهم وميولهم رفع مستوى قيمة العمل المهني لدى الطالب وأولياء أمورهم

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-10-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

اسم المبادرة

نحو قراءة واعية

وصف المبادرة

رفع التحصيل الدراسي من خالل فهم المقروء

الهدف العام للمبادرة

ان يعي الطالب ما يقرأ

األهداف التفصيلية

رفع التحصيل الدراسي من خالل فهم المقروء

مبررات المبادرة

رفع التحصيل الدراسي من خالل فهم المقروء

الرؤية

تعليم متميز

الرسالة

0

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة االبتدائية

مؤشر االداء

%رفع مستوى الفهم القرائي بنسبة 50

المخرجات المتوقعة

%رفع مستوى الفهم القرائي بنسبة 50

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-02-13

الجهة المساندة

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

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

اسم المبادرة

السالمة الرقمية للطفل

وصف المبادرة

 ،تعزيز السالمة الرقمية و حماية األطفال من تحديات (اإلنترنت )حيث أن جودة الحياة الرقمية تعكس رؤية المملكة  ٢٠٣٠كونها 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 االنترنت -
 .ووسائل 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 • % .50عدد () 15روضة مطبقة للمبادرة •

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-09-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

اسم المبادرة

تعليم الطائف يقراء

وصف المبادرة

2019-01-01

الهدف العام للمبادرة

تعزيز قيم القراءة عن طريق مجموعة من الفعاليات والمشاركات

األهداف التفصيلية

الفعاليات المنفذة

مبررات المبادرة

الشؤون المدرسية

الرؤية

تطويرية

الرسالة

الطالب  -الطالبات

تصنيف المبادرة

الدعم المالي

الفئة المستهدفة

5000

مؤشر االداء

عادل حميدي المالكي

المخرجات المتوقعة

التجهيزات المدرسية

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

0506706921

الجهة المساندة

ksa.750@hotmail.com -

التكلفة الكلية

}${val18
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التوجه الثاني | أداء مؤسسي ..متميز

المشاريع

الهدف االستراتيجي الرابع
تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

10
6
4

5

3

2
0

0

0

1

1
0

التعليمية بنات

معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال من  ٦-3سنوات.
توطين الرعاية.
صناعة االنتماء والوالء المؤسسي.
ثناء.
ممارسات وتجارب متميزة.
معا نحو التميز.
بودكاست  20مبدأ من علم النفس للتعليم والتعلم للمراحل من التمهيدي إلى الثانوي.
التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في مكتب تعليم جنوب الطائف.
التطوير المهني لشاغلي الوظائف اإلدارية في مكتب تعليم جنوب الطائف.
إعداد أدلة تنظيمية وإجرائية إلدارة الشؤون القانونية.
الموظف المثالي.
جائزة التعليم للتميز.
التدريب عن بعد.
دمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين.
دليل العمليات .3
تدريب قيادات الصف الثاني.
متطلبات التميز المؤسسي في المدارس.
دورة تطبيقات قانون الكرة الطائرة.
آلية االختبارات عن بعد .2
دور مشرف القيادة المدرسية في العمليات اإلشرافية.
مهارات األشغال.
المنهجيات.

المبادرات

15

12

المشاريع
المدرسية
المساندة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تجديد التكاليف اإلشرافية والمدرسية إلكترونيا.
نصل.

▪
▪
▪
▪
▪

قيادتي برؤية.

استراتيجيات التدريس االفتراضي.
الخفاق األخضر.
توطين الرعاية.
ملف الطالبة الموهوبة.

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خطابات تجديد التكاليف اإلشرافية والمدرسية إلكترونيا

وصف المشروع

إرسال رسائل نصية بعد ربطها بموقع إلكتروني لطباعة خطابات تجديد التكليف إلكترونيا بكل يسر وسهولة لجميع المستفيدين المكلفين كل على حده  ،لخدمته من موقعه

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.التحول إلى اإلدارة بالعمليات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من الخدمة

المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات المكلفين بالتشكيالت اإلشرافية والمدرسية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-03-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة شؤون المعلمين

جهة أخرى

 -الشؤون المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر الرسائل وتكلفتها

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
سلطان سعيد سعد الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نصل

وصف المشروع

خدمة المستفيدين للوصول للمنشأة التعليمية باستخدام التقنية والحصول على بياناتها والخدمات المتوفرة حولها

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.إستخدلم األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من الخدمة

المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والمستفيدين من زيارة المدارس ومعرفة أماكنها

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-05

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

 -الشؤون المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر االنترنت عند المستفيد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عوض عايض عيد الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال من  ٦-٣سنوات

وصف المشروع

أظهرت البحوث أهمية الطفولة المبكرة في نجاح األطفال في حياتهم العملية واألكاديمية والمستقبلية ولبناء شخصية شمولية من خالل توجيه الممارسات المعلمات كي
تكون مالئمة لخصائص النمو وطبيعة التعلم واحتياجات الطفل وأن المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة العربية السعودية سوف تساعد على ادراك التوقعات لما يجب
.أن يعرفه الطفل ويكون قادرا على القيام به

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

معلمات رياض األطفال

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-18

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
غزيل محمد العصيمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

توطين الرعاية

وصف المشروع

يهدف الى تأهيل وتدريب معلمات التعليم العام على برامج ومشاريع رعاية الموهوبات

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية للمعلمات المستهدفات

مسؤوالت الموهوبات في التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-08-23

تاريخ النهاية

2021-04-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

تسرب المعلمات /نقل المعلمة بعد التدريب والتأهيل لبرامج الموهبة

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
مها علي عبدالقادر االنصاري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

صناعة االنتماء والوالء المؤسسي

وصف المشروع

موضوع يتناول كيفية تنمية روح الوالء واالنتماء المؤسسي من خالل نماذج وأساليب لصناعة الوالء وإزالة المعوقات التي تعوق االنتماء لدى الموظفين في المؤسسة
التعليمية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الوالء الوظيفي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المطبقين ألحد نماذج الوالء واالنتماء المؤسسي

قائدات المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-09-01

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

 -اإلدارات المرتبطة

المخاطر المتوقعة

انشغال القائدات وكثرة األعباء الوظيفية

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
ندى محمد عبدالهادي العامودي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ثناء

وصف المشروع

شكر المدير العام لمنسوبي ومنسوبات اإلدارة العامة للتعليم بالطائف من شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية واإلدارية ذوي األداء المتميز وفق آلية وشروط وضوابط
 .محددة

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المتميزين المكرمين من شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية
واإلدارية

شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية واإلدارية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-03-07

تاريخ النهاية

2021-09-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بالحويه-بنين

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
جمعان بن مطر بن محمد الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ممارسات وتجارب متميزة

وصف المشروع

ملتقى يعرض تجارب وممارسات نوعية متميزة من خالل أوراق عمل تقدم من الفائزين والمتميزين لعرض تجاربهم المتميزة ،في التميز المؤسسي والتميز المدرسي
والتميز الفردي

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد مقدمي التجارب المتميزة والمستفيدين منها

منسوبي التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-03-08

تاريخ النهاية

2021-09-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

عدم حضور المشاركين

التكلفة التقديرية

15000

مشرف المشروع
جمعان بن مطر محمد الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

معا نحو التميز

وصف المشروع

تنفيذاستراتيجيات وأساليبوبرامج لنشر ثقافة التميز وتحديد أدوار المنسقات في تحفيز الميدان للمشاركة في الجوائز المحلية والدولية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المنسقات المستفيدات من استراتيجيات وأساليب نشر ثقافة
 .التميز على مستوى اإلدارة والمكاتب وتنفيذها بأساليب متعددة

.منسقات وحدات التميز في اإلدارات والمكاتب والمدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-09-20

تاريخ النهاية

2021-12-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

 -اإلدارات المرتبطة

المخاطر المتوقعة

استمرار الجائحة لكوفيد 19

التكلفة التقديرية

500

مشرف المشروع
سهام محمد معيض الثقفي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

بودكاست  20مبدأ من علم النفس للتعليم والتعلم للمراحل من التمهيدي إلى الثانوي

وصف المشروع

 -1يعتبر البودكاست مدونة صوتية وأحد وسائط التعليم والتعلم . 2.البودكاست يتيح الوصول للمتلقي بأي وقت وأي مكان . 3.المدونة الصوتية تشرح أفضل  20مبدأ للتعليم
والتعلم . 4 .المبادئ ال 20من مادة علمية موثوقة ومجازة من جامعة الملك سعود . 5.المادة العلمية تتناول االجابة على التساؤل التالي :كيف يفكر ويتعلم الطلبة؟ واالجابة
من المبد‘أ 8-1ماذا يحفز الطلبة ؟ واالجابة من المبدأ  12-9لماذا السياق االجتماعي واالنفعالي واالتزان العاطفي مهم لتعلم الطلبة ؟ من المبدأ  15-13كيفية تأثير السياق
على التعلم ؟من  17-16كيف يمكن تقييم تقدم الطلبة ؟. 6 20-18تم نشر هذه المبادئ التعريف عنها بمعدل حلقة أسبوعية . 7.تم النشر واالعالم في مواقع التواصل
للوحدة (الواتس اب ). 8تم النشر في تويتر إدارة تعليم الطائف . 9.تم النشر في منصة مدرستي للمدارس المطبقة للبرنامج الوطني . 10.تم االعداد للبرنامج للمادة
العلمية من قبل المشرفة سلمى الثبيتي . 11تم التنسيق للحلقات بالشكل النهائي للمساعد االداري هيفاء الزيداني

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الحلقات التي يتم بثها عن طريق تويتر إدارة تعليم الطائف  ،عدد
المشاهدات للحلقات التي تم بثها

المعلمين والمعلمات من التمهيدي للمرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-11-24

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس  -بنات

جهة أخرى

 -اإلدارات المرتبطة

المخاطر المتوقعة

المخاطر التقنية المتعلقة بالتسجيل والبث ومدى وضوح الصوت

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
سلمى عايض أحمد الثبيتي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في مكتب تعليم جنوب الطائف

وصف المشروع

تحديد احتياجات المعلمين للتطوير المهني في جميع جوانب العملية التعليمية وإختيار الحقائب التتدريبية الالزمةلذلك وتصميم جدول زمني للتنفيذ باستخدام برنامج الزوم
ويقتصر التدريب على معلمي المدارس الواقعة في النطاق اإلشرافي لمكتب تعليم الجنوب وعدد المستهدفين  300معلم ويقوم بالتنفيذ مشرفو المكتب وعدده  15مشرفا
تربوين

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

تنفيذ جميع البرامج المدرجة في خطة مكتب تعليم جنوب الطائف
الصباحية للفصل الدراسي الثاني عبر الزوم وعدد المستهدفين 300
معلم

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-04-27

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

ضعف التقنية في بعض قطاعات المكتب

التكلفة التقديرية

2002

مشرف المشروع
على عواض أحمد الربيعي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطوير المهني لشاغلي الوظائف اإلدارية في مكتب تعليم جنوب الطائف

وصف المشروع

إعداد وتنفيذ خطة تدريبية تشمل الجوانب الفنية والسمات الشخصية للموظف اإلداري كما تشمل فن التعامل مع المراجعين حيث يشارك في اإلعداد والتفيذ قائد المكتب
والمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية وتستهدف الموظفين اإلداريين العاملين في المكتب او المدارس التي تقطع في النطاق اإلشرافي للمكتب

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

تنفيذبرامج تدريبية تستهدف أكثر من  20موظف إداري من العاملين في
المكتب او المدارس التي تقطع في النطاق اإلشرافي للمكتب

الفئة المستهدفة

الموظفين اإلداريين العاملين في مكتب التعليم بجنوب الطائف أو المدارس التي تقطع في النطاق اإلشرافي للمكتب

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2020-11-01

تاريخ النهاية

2021-04-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الموارد البشرية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

المخاطر المتوقعة

ضعف التقنية في بعض قطاعات المكتب

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
على عواض أحمد الربيعي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إعداد أدلة تنظيمية وإجرائية إلدارة الشؤون القانونية

وصف المشروع

إعداد دليل تنظيمي يحتوي على هيكلة تنظيمية وتوصيف وظيفي لكل الوظائف التي تتطلبها إدارة الشؤون القانونية .باإلضافة إلى إجراءات العمل والمهام التي يتوجب
 .على الموظف القيام بها

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.تأهيل اإلدارات للحصول على مواصفة األيزو 9001:2015

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد األدلة

.منسوبو/ات اإلدارة القانونية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2021-03-01

تاريخ النهاية

2021-11-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -أمانة إدارة التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة الموارد المادية .زيادة أعباء العمل اإلداري وعدد القضايا في1-
.حال أصبح دوام المدارس حضوري للطالب

التكلفة التقديرية

1000

مشرف المشروع
فهد حميد محمد الثقفي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الموظف المثالي

وصف المشروع

تحفيز وتشجيع منسوبي/ات الشؤون القانونية من خالل برنامج الموظف المثالي بشكل دوري أو شهري حسب تنظيم اللجنة ووفق آلية معينة من أجل رفع المستوى
.المهني

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الموظفين الحاصلين على بطاقة الموظف المثالي

.منسوبو/ات اإلدارة القانونية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-03-01

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الجودة وقياس األداء

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الموارد البشرية

المخاطر المتوقعة

قلة الموارد المادية .زيادة أعباء العمل اإلداري وعدد القضايا في1-
.حال أصبح دوام المدارس حضوري للطالب

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
عبدالعزيز بن علي عمير السالمي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

جائزة التعليم للتميز

وصف المشروع

تأهيل الفئات المستهدفة في جائزة التعليم للميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين والمستفيدات من الجائزة

الميدان التعليمي واالداري

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-10-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم انطالق الجائزة

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
إبراهيم محمد مانع الشهري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التدريب عن بعد

وصف المشروع

مشروع يستهدف شاغالت الوظائف التعليمية لتطوير مهاراتهم في التعليم اإللكتروني باستخدام المصادر الرقمية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التعليم والتعلم
 .من أجل تمكين التعليم من اإللكتروني من االبتكار والمثابرة

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية

شاغالت الوظائف التعليمية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

ضعف البنية التحتية لشبكة االنترنت  -عدم توافر ميزانية كافية لدعم
تشغيل القاعات االفتراضية  -قلة المتخصصات في مجال التعليم
 .االلكتروني والدعم الفني

التكلفة التقديرية

20000

مشرف المشروع
إيمان أحمد علي باسبع
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي و العشرين

وصف المشروع

تدريب و تمكين المعلمات من استخدام و توظيف أدوات مايكرسوفت و توظيفها في الصف بفاعلية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الساعات التدريبية

معلمات تعليم عام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف البنية التحتية للتقنية و ضعف الشبكة و السعة التدريبية
للقاعات االفتراضية

التكلفة التقديرية

20000

مشرف المشروع
ايناس محمد عبد الرحمن بن مليح
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دليل العمليات 3

وصف المشروع

تطوير أدلة العمليات لإلدارات ومكاتب التعليم بمايساعد في تحقيق األهداف

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.التحول إلى اإلدارة بالعمليات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد اإلدارات التي تم تحديث أدلتها لإلصدار 3

اإلدارات ومكاتب التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-20

تاريخ النهاية

2021-04-23

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تأخر اإلدارات ومكاتب التعليم في تطوير األدلة

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
أميرة جابر النمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تدريب قيادات الصف الثاني

وصف المشروع

عقد دورات تدريبية لقيادات الصف الثاني بجميع االدارات

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الدورات التي تم عقدها لقيادات الصف الثاني

قيادات الصف الثاني بجميع االدارات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-02-08

تاريخ النهاية

2021-10-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

الخلل بالتقنية تغير االحترازات الخاصة بجائحة كرونا

التكلفة التقديرية

10000

مشرف المشروع
عابد بن زليب بن عمران القثامي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

متطلبات التميز المؤسسي في المدارس

وصف المشروع

برنامج تدريبي لقادة المدارس للتمكن من متطلبات التميز المؤسسي بالمدارس

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين 100

قادة المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-02-01

تاريخ النهاية

2021-12-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

ضعف اإلقبال على البرنامج لالنشغال باختبارات الرخصة المهنية
والتعليم عن بعد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
جمعان محسن محمد الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دورة تطبيقات قانون الكرة الطائرة

وصف المشروع

دورة تدريبية لمعلمي التربية البدنية تسلط الضوء على قانون الكرة الطائرة وكيفية تقديمها خالل دروس التربية البدنية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إداريا وفنيا

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب % 20من المعلمين

معلمي التربية البدنية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

ضعف االتصال بوسائل التقنية

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
ضيف هللا دخيل هللا عوض الثقفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

آلية االختبارات عن بعد 2

وصف المشروع

شرح اآللية الجديدة لالختبارات عن بعد

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.إستخدلم األساليب الحديثة في األداء اإلشرافي

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشرفين المشاركين في البرنامج

المشرفون التربويون

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-06-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

ضعف شبكة االتصال

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
ماجد بن علي بن عتيق السعدي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

دور مشرف القيادة المدرسية في العمليات االشرافية

وصف المشروع

األساليب المتبعة في العمليات االشرافية ودور مشرف القيادة المدرسية فيها

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

قيادة مدرسية تتجه إلى التطوير وتحسين العملية اإلشرافية

مشرفي القيادة المدرسية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-03-09

تاريخ النهاية

2021-03-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
عبدهللا جويبر تركي الثبيتي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مهارات االشغال

وصف المشروع

تدريب المعلمين والتطوير المهني

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف
المراحل والتخصصات

مؤشر األداء
الرئيسي

متوسط عدد ساعات التطوير المهني التي استكملها المعلمين

مؤشر األداء
التشغيلي

تدريب % ٢٠من المعلمين

المعلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

 -الشؤون التعليمية  -بنين

المخاطر المتوقعة

الضعف التقني لبعض المعلمين

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
خالد عبدهللا سعود الغامدي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المنهجيات

وصف المشروع

تطوير منهجيات تنظيم وتحسين أداء اإلدارات والمكاتب

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

.تفعيل منهجيات إدارة األداء من قبل اإلدارات والمكاتب

مؤشر األداء
الرئيسي

"نسبة المعلمين المجتازين الختبار "قياس

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد اإلدارات ومكاتب تعليم المنفذة للمنهجيات لعام 2021

إدارات التعليم والمكاتب التعليمية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المدير العام

المخاطر المتوقعة

عدم التنفيذ من بعض اإلدارات والمكاتب

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
زهرة إبراهيم محمد الثقفي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

اسم المبادرة

قيادتي برؤية

وصف المبادرة

نظرا للحاجة الماسة لتحسين األداء اإلداري للقيادات الطموحة وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة  2030نشأت فكره هذه المبادرة لتسهم في تحقيق هذه
الرؤية 2030بتطوير القيادات االدارية وتنمية مهاراتهم لتعزيز مستوى أدائهم المهني والوظيفي والوصول لفكر القيادي واالرتقاء بهم ألعلى مستويات الجودة واالبداع
 .بنسبة % 50حيث ترتكز المبادرة على ثالث استراتيجيات وفق المحاور التالية :أوال :استراتيجيات القيادة الرقيمة تتضمن على سمات القيادة وتنمية مهارات التخطيط
ثانيا :استراتيجيات التنظيم اإلداري تتضمن على أسس المنهج العلمي إلدارة التغيير التنظيمي .ثالثا :استراتيجيات التقنية الرقمية تتضمن على تفعيل الحوسبة
 .السحابية والتقنيات الهجينة إلنجاز المهام

الهدف العام للمبادرة

تطوير القيادات اإلدارية وفق رؤية المملكة  2030وإعداد وتأهيل قيادات المستقبل في مجال القيادة واإلدارة االستراتيجية والثقافة التنظيمية واالرتقاء بأداء اإلدارات بما
 .يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية  2030نحو قيادة رقمية

األهداف التفصيلية

تحسن جودة األداء تنمية مهارات التخطيط تنمية أساليب االبتكار واإلبداع التقني تنمية مهارات القيادة على إدارة التغيير التنظيمي بكفاءة وفاعلية إكساب القيادات المعارف
حول القيادة الرقمية
والمفاهيم األساسية واالتجاهات الحديثة

مبررات المبادرة

انطالقا من تطلعات قيادتنا الرشيدة في رؤية  2030ولنجاح هذه الرؤية البد من تعزيز وارتقاء الفئة المستهدفة وتأهيلهم إداريا و مهاريا واالسهام في رفع الكفاءة و
 .تحسين مستوى األداء الوظيفي لديهم وتحدي الصعوبات التي تواجه الرؤساء والمرؤوسين أثناء عملهم

الرؤية

قادة مؤهلون لمستقبل واعد

الرسالة

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

تحسين أداء القياداتالرجالية وصقل مهاراتهم وقدراتهم  ،وتأهيل وإعداد
قيادات المستقبل وفق أفضل االستراتيجيات اإلدارية ومبادئ الحوكمة
القيادات اإلدارية (مدير /ة ,مساعد /ة  ،رئيس /ـــة شعبة وأقسام )
بنين /بنات شاغلين /ـــات الوظائف الغير تعليمية والمتميزين
والمتميزات من المساعد اإلداري (من االدارات و مكاتب التعليم
الداخلية والخارجية و المدارس )بنين /بنات

مؤشر االداء

نسبة % 50من تحسين مستوى األداء اإلداري الوظيفي في مجال القيادة

المخرجات المتوقعة

تحسين مستوى إداء الفئة المستهدفة بكفاءة وفاعلية ) 2تعزيز مفاهيم القيادة الرقمية بما يتواكب مع الرؤية ) 3 2030نشر المعرفة ومفاهيم القيادة الرقمية )1
لمنسوبي (االدارات والمكاتب والمدارس )من خالل ورقة عمل أو ورشة عمل تتحدث عن مفاهيم القيادة الرقمية ) 4.تحسين مهارات التخطيط ) 5تعزيز مفاهيم ادارة
التغيير التنظيمي باإلدارات ) 6تعزيز اساليب االبتكار واالبداع التقني في العمل االداري ) 7نشر ثقافة الجودة واثرها في اداء االدارة

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الموارد البشرية

التكلفة الكلية

00
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

اسم المبادرة

مبادرة استراتيجيات التدريس االفتراضي

وصف المبادرة

.مقاطع فيديو ممنتجة بشكل احترافي ،يوضح من خاللها طرق تفعيل أفضل أساليب واستراتيجيات التدريس االفتراضي

الهدف العام للمبادرة

.تحسين استقطاب المعلمين /أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

األهداف التفصيلية

.استقطاب المعلمين -.رصد أفضل الممارسات التدريسية في تطبيق استراتيجيات التعليم االفتراضي - ،توثيق استراتيجيات التعليم االفتراضي - ،نشرها وإفادة الميدان بها -

مبررات المبادرة

نظرا ّ لما يزخر به الميدان التعليمي من معلمين مميزين قادرين على ابتكار واستخدام استراتيجيات تدريس حديثة تتواءم مع أدوات ومتطلبات التعليم عن بعد ،وانطالقا من
.مسؤوليات المكتب تجاه دعم وتشجيع هؤالء المعلمين ونقل خبراتهم للميدان التعليمي؛ نشأت هذه المبادرة

الرؤية

طاقم تعليمي احترافي يجيد استخدام التقنية في دعم العملية
.التعليمية

الرسالة

تنفيذ استراتيجيات تدريس افتراضية نوعية تتواكب مع المتغيرات
.التكنلوجية واحتياجات المتعلمين

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المعلمون

مؤشر االداء

إنتاج  25استراتيجية تدريس

المخرجات المتوقعة

استفادة جميع معلمي المكتب بنسبة %100

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

1442-04-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

2600
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

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

األهداف التفصيلية

* تعزيز القيمة الوطنية للعلم في نفوس أبنائنا وبناتنا ومواطنينا وحتى المقيمين على ارضنا *تعريف .المجتمع بنظام العلم ومعرفة األصول المتعلقة برفعه

مبررات المبادرة

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 األداء

مشاركة المدارس /المجتمع بكافة مؤسساته

المخرجات المتوقعة

مشاركة المدارس في المبادرة بنسبة % . 100مشاركة المجتمع بكافة مؤسساته في المبادرة وتفاعلهم % 80

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2018-12-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

100000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسس  ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

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

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

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 األداء

عدد  20معلمة مؤهلة لرعاية الموهوبات

المخرجات المتوقعة

معلمات مؤهالت للعمل في مجال رعاية الموهوبات

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-02-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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

توثيق مسيرة الطالبة الموهوبة الكترونيا  -2/سهولة تتبع انجاز الطالبة من قبل المعلمة و ولي االمر -3/حفظ حقوق الطالبة الفكرية والعلمية  -4/االستمرار في تقديم 1-
الرعاية 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 %90من عدد الطالبات المجتازات للمقياس

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-01-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

التكلفة الكلية

5000
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المشاريع

التوجه الثالث | بيئة تعليمية ..جاذبة
الهدف االستراتيجي الخامس
تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

15

12
10

10

7
4
2
0

5
2

1

5

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الكشف.
خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية.
التواصل مع المعلمين والمعلمات.
موهوب الروضة.
اللعبة اإللكترونية التعليمية.
إثراء.
التخلص من المباني المستأجرة.
تعزيز الموهبة.
ضم أو إغالق المدارس.
حقوق الملكية الفكرية.
تشجيع حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه والعناية بذوي االحتياجات الخاصة.
تشغيل منافذ البيع للتغذية المدرسية.
التوعية بأهمية التغذية الصحية وأثرها على بناء الجسم والعقل.
توفير وسائل النقل والسائقين حسب قواعد األمن والسالمة.
ون كلك . one click
فصول الموهوبين بمدارس التعليم العام.
تطوير منصة تسهيل مهمة باحث.
المجلس العلمي.
ابتكارات واعدة.
معامل ابتكار.
رقمنة القضايا واإلجراءات.
األسبوع الوطني للموهبة واإلبداع واليوم الخليجي للموهبة.
الذكاء االصطناعي.
الجوائز المحلية والخليجية.
الرعاية الصباحية.
فصول الموهوبين.
البرنامج اإلثرائي المسائي خارج أوقات الدوام الرسمي.
الرعاية األكاديمية.
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.
مسابقة األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي.
برنامج الشراكات المدرسية.
األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي (إبداع).
البرنامج اإلثرائي المسائي خارج أوقات الدوام الرسمي.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

مؤتمر الموهوبات للبحوث العلمية.
أسبوع موهبة.
جائزة الموهوبات ألولياء األمور في عامها الرابع.
اللقطة المكانية.
اللقطة المعلوماتية.
بوابة الطائف التعليمية.
الدعم التقني لمنصة مدرستي.
نظام جدول أعمال المدير العام والحجز اآللي.
الكشف على جميع المدارس الحكومية والمستأجرة.
نظام راسل.
الدعم الفني لنظام نور.
نظام بالغات الكرتوني.
التجارب المبتكرة لدى قادة المدارس.
. Taif English Speakers
الفهم القرائي.
االتصال المرئي.
نظام التعاميم.
الربط الشبكي. MDIA
 ipتلفون.
بناء المشاريع.
حلقات الجودة.
تجويد األداء المدرسي.
البريد اإللكتروني وحزمة األوفيس.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ملتقى تطوير اإللكتروني األول.
إثراء بقيادة الطالبات.
مقرات العلوم االجتماعية...الطالب الجغرافي...الطالب المؤرخ.
فينا موهبة.
مختبر االبتكار العلمي.
رؤية وريادة.
رؤى تطويرية لتمهين ونمذجة ممارسات مجاالت األداء المدرسي األربعة.
إحصاء.
صناع األمل لتأهيل طالبات ذوي القدرات الخاصة.
تعزيز الموهبة.
موهوب الروضة.
القارب الذهبي.
فخور أن أكون سعودي.

المبادرات
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نادي الموهوبات.
نطاقات اإلدارة المدرسية.
منسقة صحية.
من اجل رحلة تعليمية صحية من بعد.
السجل الصحي الرقمي المدرسي.
ممارسات تقنية لمهارات إدارية.
سالمتي في عيادتي.
الكشف.
خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية.
اللعبة اإللكترونية التعليمية.
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الكشف

وصف المشروع

السعي للوصول للجودة في ترشيح الفئة المستهدفة و رفد البرامج الحاصة بالموهوبين بالفئة األكثر استحقاقا

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

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 المستفيدات من النادي

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

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-24

تاريخ النهاية

2021-12-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التقويم والقبول-بنات

المخاطر المتوقعة

عدم تعاون بعض الجهات المعنية /ضعف قدرات بعض المسؤوالت فيما
يخص الكشف عن الموهوبين و تدريبهم /عدم تجاوب أولياء األمور

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
أمل عيضه محمد علي العوفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية

وصف المشروع

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

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المشاركات في البرنامج

طالبات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية قي المدارس المستهدفة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-11

تاريخ النهاية

2021-11-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
ألفت عبدالمنان عبدالحميد منقل
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التواصل مع المعلمين والمعلمات

وصف المشروع

مشاركة المعلمين والمعلمات جميع مناسباتهم والتواصل معهم

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.دعم حوكمة البيانات والمعلومات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من الخدمة

المعلمين والمعلمات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-08-25

تاريخ النهاية

2021-10-25

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة شؤون المعلمين

جهة أخرى

 -الشؤون المدرسية

المخاطر المتوقعة

تأخير التواصل من المدارس

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
ليلى مطر حمود الحارثي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

موهوب الروضة

وصف المشروع

برنامج يقدم الكشف والرعاية لالطفال الموهوبين في مرحلة رياض االطفال وذلك باستخدام استمارةكشف سمات مقننة ثم عمل الرعاية لهذة الفئة تكون قائمة على
مهارات مختلفة واكسابه مهارات شخصية وعلمية وابداعية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الروضات المطبقة للمشروع

االطفال من سن  6-5سنوات في الروضات الحكومية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-10

تاريخ النهاية

2021-11-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية -تسرب المعلمات بعد االعداد والتدريب

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
هندحمدي عبدالرحمنالقثامي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اللعبة االلكترونية التعليمية

وصف المشروع

برنامج لتعليم الطالبات اساسيات البرمجة وتحسين سرعة استيعابهن للحسابات الریاضية والعلوم من خالل تقدیم العاب الكترونية تستثمر اوقاتهن والعمل على تطویر
االلعاب بطرق مشوقة تتواكب مع مستجدات العصر

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاريع األصيلة

طالبات التعليم العام لجميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-24

تاريخ النهاية

2021-12-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

عزوف الطالبات عن العمل على البرنامج

التكلفة التقديرية

20000

مشرف المشروع
نجود عبدهللا عثمان النمري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اثراء

وصف المشروع

برنامج تقدم فيه الطالبات برامج اثرائية مرتبطة بالمنهج أو غير مرتبطة من تصميمهن ویالمس احتياجاتهن بحيث یقدمن اثراء للطالبات داخل فصول الموهوبات وفصول
الرعایة الصباحية وفق مستجدات العصر

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المستفيدات من البرامج االثرائية بقيادة الطالبات

الطالبات الوهوبات داخل فصول الموهوبات والرعاية الصباحية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-24

تاريخ النهاية

2021-12-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
نجود عبدهللا عثمان النمري

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

111

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1443 / 1442هـ |2021م

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التخلص من المباني المستأجرة

وصف المشروع

 .التخلص من جميع المباني التعليمية الغير مناسبة تعليميا او التي عليها اخالء من الدفاع المدني او ذات الكثافة العددية السلبية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

زيادة نسبة المباني الحكومية

المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة المباني

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر مشاريع حكومية وقت الحاجة

التكلفة التقديرية

000

مشرف المشروع
حمدان الغامدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تعزيز الموهبة

وصف المشروع

مجموعة من البرامج التي تبنتها ادارة الموهوبات لتعزيز االبداع واالبتكار ونشر ثقافة الموهبة لدى جميع المستفيدين (الطالبات الموهوبات ،معلمات الموهوبات ،مسؤوالت
الموهوبات )تشمل مسابقات  ،ندوات  ،ورش عمل

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد البرامج المنفذة

طالبات /معلمات /اولياء االمور /ادارات /مكاتب /فئات المجتمع المختلفة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-11-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب /عدم توفر ميزانية خاصة للموهوبات في
مدارس التعليم العام

التكلفة التقديرية

20000

مشرف المشروع
صالحة الزيداني
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ضم أو إغالق المدارس

وصف المشروع

إغالق او ضم المدارس ذات االعداد القليلة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

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

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المدارس التي تم ضمها

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة شؤون المعلمين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

عدم توفر وسائل النقل

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
محمد السواط

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

114

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1443 / 1442هـ |2021م

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حقوق الملكية الفكرية

وصف المشروع

نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها لدي المجتمع التعليمي والمجتمع الخارجي بشكل عام

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.دعم حوكمة البيانات والمعلومات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية

الطالب  -المعلمين  -المشرفين  -القيادات التعليمية  -المجتمع الخارجي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اعالمي

تاريخ البداية

2021-01-11

تاريخ النهاية

2021-12-13

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية كافية

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
إبراهيم سفر عبدالغني الغامدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تشجيع حفظ القرآن الكريم و دراسة علومة و العناية بذوي االحتياجات الخاصة

وصف المشروع

صرف مكافآت و اعانات للطالب المستحقين

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

صرف المكافآت و االعانات للمستحقين  20037طالب /ة

الفئة المستهدفة

طالب و طالبات تحفيظ القرآن الكريم و التربية الخاصة و ابناء المعلمين المتوفين و االغتراب و القرى النائية و دار التوحيد و ذوي االعاقات الصحية و الجسمية وابناء المعلمين
الموفدين وصرف تعويض للطالب المتضررين و المتوفين داخل و خارج المدرسة

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

التاخير في رفع بيانات الطالب المستحقين من المدارس

التكلفة التقديرية

97000000

مشرف المشروع
عبدالرحمن سلطان عامر النباتي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تشغيل منافذ البيع للتغذية المدرسية

وصف المشروع

تشغيل منافذ البيع للتغذية المدرسية وفق المنهجية المحددة في التعميم من قبل قادة /قائدات المدارس والصرف على برامج المدرسة من ايرادات المنفذ وفق آلية
الصندوق المدرسي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

%100

الطالب/الطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-08-29

تاريخ النهاية

2022-06-02

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة خدمات الطالب

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

المخاطر المتوقعة

انسحاب المشغل للمنفذ  -عدم سداد ايجار المنفذ أو التأخر في
السداد -عدم وجود مشغلين لبعض المنافذ -عدم االلتزام باالشترطات
الصحية للمنفذ

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
محمد أحمد عثمان الغامدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التوعية بأهمية التغذية الصحية واثرها على بناء الجسم والعقل

وصف المشروع

بناء ثقافة صحية حيال التغذية وبناء الجسم بناء صحيحا

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

%50

الطالب/الطالبات -أولياء األمور

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2021-08-29

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة خدمات الطالب

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم وجود دعم لتنفيذ البرنماج أو شراكات

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
محمد أحمد عثمان الغامدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االشراف على خدمة النقل المدرسي المنفذ من قبل شركة تطوير التعليم

وصف المشروع

توفير وسائل النقل والسائقين حسب قواعد األمن والسالمة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

نقل طالب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة لتحقيق الشمول
والتسكين بنسبة % 100للمخصص ليم نقل  28262طالب /ة

طالب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2021-08-22

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التربية الخاصة  -بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات

المخاطر المتوقعة

تعطل حافالت  ،عدم توفر وسائل السالمة-

التكلفة التقديرية

49494400

مشرف المشروع
عبدالرحمن خلف احمد الزايدي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

 one clickون كلك

وصف المشروع

مشروع تصميم برنامج حاسوبي يهدف إلى إعداد الدليل اإلحصائي بضغطة زر واحدة فقط

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.دعم حوكمة البيانات والمعلومات

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدين من مبادرة إحصاء

إدارات  -مكاتب -مشرفين  -باحثين  -معلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-01

تاريخ النهاية

2021-01-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

الفيروسات

التكلفة التقديرية

000

مشرف المشروع
عبدالرحيم علي محمد المالكي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
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 التنفيذي

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 فصول الموهوبين

الطالب الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة التجهيزات المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر نقل مدرسي/تأهيل المعلمين/تجهيز الفصول

التكلفة التقديرية

3002

مشرف المشروع
احمد عبدهللا عبدالمعين الفعر
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تطوير منصة تسهيل مهمة باحث

وصف المشروع

خدمة إلكترونية تختصر الوقت والجهد ؛ باختزال المراجعات اإلدارية ،وتسهيلها على باحثي وباحثات اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إضافة للباحثين والباحثات الذين
 .تحت مظلة الجامعات أثناء تطبيق دراساتهم الميدانية في الميدان التربوي بعد اعتمادها من قسم البحوث والدراسات عبر هذه المنصة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنة

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

.عدد معامالت الباحثين المنجزة عبر المنصة

.جميع الباحثين والباحثات في الميدان التربوي ممن يتقدمون بطلب تسهيل مهمتهم البحثية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-10

تاريخ النهاية

2021-12-16

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

.أعطال تقنية ،انقطاع الكهرباء ،االختراقات اإللكترونية

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
فاطمة بنت محسن حمود الخماش
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المجلس العلمي

وصف المشروع

قدم المقترح تماشيا مع رؤية المملكة  ، 2020بهدف االرتقاء بالبحث العلمي؛ وذلك بتكوين مجلس للبحث العلمي ينبثق عنه عدة لجان ؛ اللجنة العلمية  ،ولجنة البرامج
واللقاءات والفعاليات البحثية ،واللجنة المساندة؛ تطلعا لإلسهام في حل مشكالت الميدان التربوية والتعليمية ،وردم الفجوة بين األداء الفعلي ومتطلبات التنمية وذلك عن
طريق وضع الخطط المتكاملة والمدروسة للبحوث والدراسات بتوفير العلماء المجربين الذي مارسوا البحث العلمي واعتادوا على طرقه وإيجاد مصادر البحث ومراجعه من
الكتب والدوريات وغيرها من أوعية المعلومات وتوفير البيئة والمناخ العلمي لمساعدة الباحثين على اإلنتاج واإلبداع وعقد اللقاءات العلمية والندواتالتى تتناول قضايا
.المجتمع ومشكالته وتشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية على المستويات المحلية والعربية والدولية

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

.عدد الباحثين/ات المستفيدون/ات من خدمات المجلس

.جميع منسوبي اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

.ظروف طارئة توقف العمل وتضعف التواصل -نقص الموارد المادية

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
فاطمة بنت محسن حمود الخماش
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ابتكارات واعدة

وصف المشروع

.هي مسابقات علمية تنافسية تستهدف جميع طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ويتم تنفيذها على مراحل متسلسلة ومن خاللها يتم اختيار المشاريع المميزة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاريع األصيلة

طالبات التعليم العام لجميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-24

تاريخ النهاية

2021-12-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

انسحاب الطالبات

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
نجود عبدهللا عثمان النمري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

معامل ابتكار

وصف المشروع

يعتبر معمل ابتكار بيئة لتصور نتائج ملموسة في مجالت متعددة والوصول الى األهداف المحددة واستكشافها وتطويرها وذلك بإستخدام ادوات مختلفة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاريع األصيلة في األبحاث واالبتكارات

طالبات الرعاية الصباحية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-15

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

 -الشؤون التعليمية  -بنات

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
مها علي عبدالقادر االنصاري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رقمنة القضايا واإلجراءات

وصف المشروع

استخدام التقنية في التعامل مع القضايا ،وتنظيمها وفهرستها ومتابعتها وخدمة المستفيد من خاللها واستثمار العمل عن بعد

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تعزيز التكامل التقني مع األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقة

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد البرامج المنفذة

.منسوبو/ات اإلدارة القانونية ،وجمبع المستفيدين من اإلدارة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-04-01

تاريخ النهاية

2021-11-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الجودة وقياس األداء

المخاطر المتوقعة

قلة الموارد المادية .زيادة أعباء العمل اإلداري وعدد القضايا في1-
.حال أصبح دوام المدارس حضوري للطالب

التكلفة التقديرية

3000

مشرف المشروع
فايزة عيضة عويض الجعيد
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االسبوع الوطني للموهبة واالبداع واليوم الخليجي للموهبة

وصف المشروع

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

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المستفيدين من البرنامج

الطالب الموهوبين في مدارس التعليم العام وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-03-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة
والمجتمع

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

المخاطر المتوقعة

عدم وجود الدعم المادي للفعاليات وضعف تجاوب بعض أولياء األمور
والمجتمع من البرنامج

التكلفة التقديرية

20004

مشرف المشروع
عبد الهادي أحمد بالخير الشهري
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الذكاء االصطناعي

وصف المشروع

التوجه بمواهب الطالبات بما يتناسب مع رؤية  2030عن طريق برامج تهتم بالتقنية الحديثة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

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 المشتركات في البرنامج

الطالبات المجتازات لمقياس البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب /عدم وجود ميزانية خاصة للبرنامج

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
أمل عيضه محمد علي العوفي
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
بيئة تعليمية  ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الجوائز المحلية والخليجية

وصف المشروع

الجوائز المحلية والخليجية من الجوائز التي يشرف عليها المركز ومن مهام وعمليات قسم الجوائز وبحاجة إلى نشر ثقافة لهذه الجوائز

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

.تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدولية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المشاركين والمشاركات على مستوى إدارة تعليم الطائف

فئة المعلم  -فئة المدرسسة  -فئة التطوع  -فئة الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2021-3-14

تاريخ النهاية

2021-4-20

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المشاركين  -والحصول على الدعم الكافي

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
أمل مصلح حاسن السالمي
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الجهة

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
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 التنفيذي

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
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2020-08-25

تاريخ النهاية

2021-05-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات من المشروع

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
هندحمدي عبدالرحمن القثامي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

نادي الموهوبات

وصف المبادرة

يهدف إلى اإلرتقاء بالجانب المعرفي و الوجداني بالطالبات الموهوبات من خالل توفير مكان واحد لتبادل الخبرات بينهن و بين معلمات و مسؤوالت الموهوبات

الهدف العام للمبادرة

يهدف إلى اإلرتقاء بالجانب المعرفي و الوجداني بالطالبات الموهوبات من خالل توفير مكان واحد لتبادل الخبرات بينهن و بين معلمات و مسؤوالت الموهوبات

األهداف التفصيلية

توفير مرجعية علمية للطالبات و المعلمات من خالل قاعدة بيانات للبرامج و الفعاليات  -2.تعزيز الهوية الوطنية و الدينية لدى الطالبة  -3تشجيع الطالبات على 1-1-
 .المشاركة في المسابقات الثقافية و الفنية و التقنية

مبررات المبادرة

مكان أو منصة تجتمع فيها الطالبات الموهوبات للمارسة األنشطة فكرية و ثقافية من شأنها أن تخدمهن معرفيا و وجدانيا و تتيح لهن االستفادة من خبرات بعضهن البعض و
 .توسعة نطاق رؤيتهن و االرتقاء بالجانب الفني و الثقافي لديهن و يعد مرجع لالستفادة قي مجال الموهبة واقعيا و الكترونيا مع وجود قاعدة بيانات ثابتة للرجوع لها

الرؤية

نادي الموهوبات

الرسالة

اإلرتقاء بالجانب المعرفي و الوجداني بالطالبات الموهوبات من خالل
توفير مكان واحد لتبادل الخبرات بينهن و بين معلمات و مسؤوالت
 .الموهوبات

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس موهبة و المتفوقات دراسيا

مؤشر األداء

الطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس موهبة و المتفوقات دراسيا

المخرجات المتوقعة

زيادة الفعاليات و األنشطة المقامة في المدارس المشاركات الحية و االلكترونية تفعيتفعيل أندية الموهوبات في المدارس

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

نطاقات اإلدارة المدرسية

وصف المبادرة

تقوم فكرة المبادرة على تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار للمدارس من خالل تصنيف المدارس إلى ثالثة نطاقات (نطاق أخضر ،نطاق أصفر ،ونطاق أحمر)
بناء على المتابعة والتقييم لعمل قائدي المدارس وفق ضوابط ومؤشرات تح ّ
دِّد مدى تأثير إدارتهم المدرسية في تقدم أو تراجع نواتج التعلم وبيئة العمل .مما يترتب عليه
النقل بين المدارس في مستوى النطاق الذي يحققه قائد المدرسة .ومنح النقاط في الترشحات حسب الضوابط والصالحيات .كما أن المبادرة تتسم بالمرونة في التطبيق
من حيث الزمان والمكان ،فيمكن تطبيقها على مدار عام دراسي كامل أو أكثر للكشف عن التقدم واإلنجاز في تحسين بيئة التعلم المدرسي .كما يقوم مكتب التعليم
بتقييم المدارس .وكبداية مقترحة يتم تطبيق المبادرة على مستوى مدارس مكتب تعليم شرق الطائف ،كما يمكن تعميم المبادرة بشكل أوسع بحيث تشمل جميع
.مدارس اإلدارة العامة فيما بعد

الهدف العام للمبادرة

.تشجيع إدارات المدارس على تطوير بيئة العمل وتحفيز اإلبداع واالبتكار من خالل منح نطاقات تصنيفية لألداء المدرسي والمزايا المترتبة عليها والممنوحة لقائدي المدارس

األهداف التفصيلية

.متابعة وتقييم عمل إدارات المدارس بشكل شامل دون التركيز على المرشحة للجوائز ) 2.تصنيف المدارس وفق نطاقات حسب أدائها المدرسي إلى ثالث مستويات )1
(أخضر ،أصفر ،وأحمر ) 3).الرفع للجهات المسؤولة بمقترح ربط النقل لقائد المدرسة بين المدارس وفق النطاق التصنيفي الذي يحققه ) 4.توفير القيادات المدرسية
المميزة للمدارس ذات النطاق األخضر .لضمان عدم تراجع األداء ) 5.العمل على تنفيذ مقترح منح قائد المدرسة المستحق نقاط (تطوير أداء )في إطار الضوابط
.والصالحيات

مبررات المبادرة

،اإلسهام في تحقيق الهدف االستراتيجي لوزارة التعليم 2020م الذي ينص على (تحسين بيئة التعليم وتحفيز اإلبداع واالبتكار ) 2) .الرفع من مستوى أداء المدارس )1
.وزيادة الضبط اإلداري لها ) 3.تصنيف المدارس بناء على مؤشرات أداء واضحة ومحددة

الرؤية

نطاقات األداء المدرسي نحو بيئة تعليمية متميزة

الرسالة

تحسين البيئة المدرسية يبدأ بتصنيف أداء قائدي المدارس

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

.قائدي المدارس التابعة لمكتب تعليم شرق الطائف

مؤشر األداء

المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

أداة خاصة بتقييم األثر المتوقع من المبادرة في رضا الكوادر التعليمية في المدارس وتحقيق الهدف االستراتيجي لوزارة التعليم :تحسين بيئة التعليم وتحفيز اإلبداع )1
واالبتكار (أداة خاصة لمنسوبي المدارس )استطالع رأي /مقابلة مباشرة ) 2.أداة خاصة بتقييم األثر المتوقع من المبادرة في فاعلية نتائجها في اتخاذ القرارات (أداة خاصة
للجان وإدارة اإلشراف التربوي )استمارة خاصة لفعالية النتائج ) 3.أداة تقييم للقيمة النسبية في مدى اإلسهام في اعتماد النقاط التصنيفية في مدى اإلسهام في اعتماد
.النقاط التصنيفية في التكليفات الصادرة من إدارة اإلشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية (أداة مصفوفة القيم النسبية لدرجة اإلسهام )
تقييم عمل إدارات المدارس بشكل شامل دون التركيز على المرشحة للجوائز ) 2.المنافسة على التميز نتيجة تصنيف المدارس وفق نطاقات حسب أدائها المدرسي )1
إلى ثالث مستويات( .أخضر ،أصفر ،وأحمر ) 3).الرضا الوظيفي القائم على موافقة الجهات المسؤولة المتوقعة على عملية ربط النقل لقائد المدرسة بين المدارس وفق
النطاق التصنيفي الذي يحققه ) 4.التطوير المستمر األداء من خالل توفير القيادات المدرسية المميزة للمدارس ذات النطاق األخضر .لضمان عدم تراجع األداء ) 5.منح
.قائد المدرسة المستحق نقاط (تطوير أداء )في إطار الضوابط والصالحيات
الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين
الجهة المساندة
1442-06-01
التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2020

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

منسقة صحية

وصف المبادرة

تأهيل منسقةصحية مدربة للتعامل مع االحاالت الطارئة والقيام باالسعافات االولية لحين وصول الفريق الطبي وتحقيق بيئة صحية امنة

الهدف العام للمبادرة

تأهيل منسقةصحية مدربة للقيامبمهام االرشاد الصحي

األهداف التفصيلية

تدريب المنسقة الصحية على اسس ومهارات اإلرشاد الصحي تدريب المنسقة الصحية على االسعافات األولية امتساب المعرفة والمهارات للتعامل مع الحاالت الطارئة
حصر الحاالت المزمنة وكيفية التعامل معها تحفيز المنسقة الصحية للمشاركة في االنشطة الصحية

مبررات المبادرة

نشر الوعي الصحي تأهيل المنسقة الصحية للتعامل مع الحاالت الصحية الطارئة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة

الرؤية

تأهيل منسقةصحية مدربة للقيام بمهام االرشاد الصحي

الرسالة

تأهيل منسقةصحية مدربة للقيامبمهام االرشاد الصحي

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المنسقات الرشحات للقيام بعماللمنسقة الصحية في االدارة

مؤشر األداء

تأهيل كوادر صحية مدربة على االسعافات االولية بنسبة%/99القدرة على تقديم الخدمات الصحية بنسبة % 100

المخرجات المتوقعة

منسقة صحية مدربة على االرشاد الصحي واالسعافات االوليةوالتعامل مع الحاالت المرضية المزمنة توفير بيئة صحيةجيدة تفاعل المنسقة في االننشطة الصحية

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-17

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

من اجل رحلة تعليمية صحية من بعد

وصف المبادرة

حملة توعوية صحية تهدف الى نشر الوعي الصحي لكافة افراد الجتمع المدرسي

الهدف العام للمبادرة

رفع الوعي الصحي لكيفية المحافظة على صحة الطالب البدنية والعقلية والفسية من خالل تعلمه عن بعد عبر منصة مدرستي

األهداف التفصيلية

توعية فئات المجتمع المدرسي لكيفية خلق بيئة مدرسية نعليمية صحيةوتبني نمط حياة صحي من خالل التعلم عن بعد تعزيز صحةالمجتمع العامة

مبررات المبادرة

توعية كافة افراد المجتمع المدرسي لكيفية خلق بيئة تعليمية صحية من خالل التعليم عن بعد السيما في الوقت الحالي عبر منصة مدرستي

الرؤية

حملة توعوية صحية تهدف الى نشر الوعي الصحي لكافة افراد الجتمع
المدرسي

الرسالة

حملة توعوية صحية تهدف الى نشر الوعي الصحي لكافة افراد الجتمع
المدرسي

تصنيف المبادرة

عالجية

الفئة المستهدفة

فئات المجتمع المدرسي

مؤشر األداء

نشر الوعي الصحي لكافة افراد المجتمع المدرسي بنسبة % 80

المخرجات المتوقعة

بناء جيل واعي صحي قادر على االبداع واالنتاج

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-17

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

السجل الصحي الرقمي المدرسي

وصف المبادرة

تطبيق رقمي باالجهزة الذكية يشمل البيانات الصحية بالمدرسة من امراض معدية ومزمنة ومشكالت بيئة وتقديم البالغات الصحية

الهدف العام للمبادرة

تطبيق رقمي يشمل جميع المعلومات الصحية الخاصة بالمدرسةمن املراض مزمنةوامراض معديةوبالغات صحيةعن مشكالت بالمدرسة واحتياجات توعوية تثقيفية

األهداف التفصيلية

ربط الوضع الصحي العام بالمدارسمع ادارة الشؤون الصحية المدرسية تقديم البالغات الصحية في حال وجود امراض معدية مثل كورونا معرفة المشكالت الصحية بالبيئة
المدرسية ومعالجتها معرفة نسبة االصابة الالمراض المزمنة واالحتياج التثقيفي

مبررات المبادرة

المام ادارة الشؤون الصحية المدرسية بالوضع الصحي العام لكل مدرسة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمدرسة

الرؤية

تطبيق رقمي باالجهزة الذكية ويشمل جميع البيانات الصحية
بالمدرسية وامراض معديةومزمنةومشكالت بيئية وتقديم البالغات
الصحية

الرسالة

تطبيق رقمي يشمل جميع المعلومات الصحية الخاصة بالمدرسةمن
املراض مزمنةوامراض معديةوبالغات صحيةعن مشكالت بالمدرسة
واحتياجات توعوية تثقيفية

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

افراد المجتمع المدرسي

مؤشر األداء

المام االدارة بالمعلومات الصحية الخاصة بكل مدرسة بنسبة % 90

المخرجات المتوقعة

تعزيز الصحة العامةللمجتمع المدرسي من خالل ربط الدارة بالوضع الصحي للمدارس بنظام يسهالستخدامه للجميع معرفة عدد حاالت االصابةباالمراض المعدية انشاء
قاعدة بيانات صحية بكل مدرسة لمعرفة الوضع الصحي العام

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-29

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

ممارسات تقنية لمهارات ادارية

وصف المبادرة

التركيز على تطوير وتحسين مهارات الجانب التقني لدى المساعدات االداريات في المدارس والمكتب باعداد البرامج التدريبيةواللقاءات وورش العمل الهادفة لتعزيز الجانب
التقني وتصميم كتيبات وشروح توضيحية لكل ما يستجد في مجال التطوير التقني لتوظيفه في العمل االداري

الهدف العام للمبادرة

تقديم الدعم التفني والفني للجميع من أجل بيئة عمل متطورة

األهداف التفصيلية

تدريب الكادر االداري على برامج تقنية وبرامج المايكروسوفت ودراسة واقع االحتياج من بيئة العمل تطوير مهارات االداريات من الجوانب التقنية والشخصية تجويد أداء
الموظفة اداريا واالبتعاد عن االعتماد الكلي على الملفات الورقية رفع كفاءة العمل التقني وتهيئة بيئة عمل محفزة منجزة باستمرار

مبررات المبادرة

المبادرة تدعم بشكل كبير عمل المساعدة االدارية من حيث تطوير العمل االداري واالبتعاد قدر االمكان عن االعتماد الكلي على تجميع الملفات الورقية وكثرتها تهيئة
الكادر االداري لالستعداد التام في تقبل كل برامج التقنية المحسنةلبيئة العمل وسهولة االنجاز تطوير الذات والجوانب الشخصية لدى الموظفة وعدم التهاون والتكاسل
في اداء عملها تقنيا بشكل جيد

الرؤية

بيئة عمل تعليمية ادارية متميزة منافسة

الرسالة

تقديم خدمات تقنية عملية لبيئة عمل محفزة ورفع جودة العمل
ومخرجاته واالرتقاء بمهارات وقدرات منسوبيه

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الكادر االداري

مؤشر األداء

بداية المبادرة في التدريب لتطبيقات الحاسب اآللي في مشروع المثبتات باألمر الملكي وقياس أثر التدريب من خالل مدى استفادة عينة االداريات الالتي حضرن البرنامج
التدريبي لبرامج الحاسب اآللي ومدى تطبيق الغالبية منهن لها في مجال العمل داخل مكتب التعليم بالحوية

المخرجات المتوقعة

تحقق المبادرة بشكل كبير تطوير لالداريات من الجوانب الشخصية والمهنية في مجال العمل واتقان العديد من البرامج التقنية والحاسب في تسهيل مهام العمل

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-03-22

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بالحويه-بنات

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

سالمتي في عيادتي

وصف المبادرة

تاهيل مرشدات صحيات مدربات على التعامل مع العيادة ومكوناتها وتقديم االسعافات االولية للميدات الربوي

الهدف العام للمبادرة

تاهيل مرشدات صحيات مدربات على التعامل مع اتجهيزات العيادة المدرسية

األهداف التفصيلية

تثقيف المجتمع المدرسي بالعيادة ومحتوياتها -تدريب المرشدات الصحيات على كيفية التعامل مع اجهزة العيادة المدرسية -التوعية والتثقيف الصحي وتبادل الخبرات-
وصقلها

مبررات المبادرة

وجود اجهزة بالعيادات المدرسية تحتاج الى تفعيل وعمل من قبل افراد مدربين عليها

الرؤية

بناء مجتمع مدرسي صحي وامن

الرسالة

نحو عيادة طبية متكاملة

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المرشدات الصحيات بالمدارس

مؤشر األداء

عدد المرشدات المدربات في المدارس المدعومه بعيادات من وزارة الصحة

المخرجات المتوقعة

تدريب مرشدات صحيات على كيفية التعامل مع االجهزة داخل العيادة وتبادل الخبرات وصقل المهارات

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

1442-06-11

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

الكشف

وصف المبادرة

مبادرة تسعى إلى الجودة في ترشيح الفئة المستهدفة و رفد البرامج الخاصة بالموهوبين بالفئة األكثر استحقاقا للحصول على الخدمات التعليمية الخاصة و تحقيق
 .االنتشار الجغرافي بتغطية جميع ارجاء محافظة الطائف و زيادة وعي أولياء األمور و الجهات ذات االختصاص بأهمية المشاركة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الهدف العام للمبادرة

 .تجويد عملية الكشف عن الموهوبات و تحيق تغطية االنتشار الجغرافي بمحافظة الطائف من خالل التكامل بين جميع االدارات في إدارة تعليم الطائف

األهداف التفصيلية

التكامل بين االدارات المختلفة في إدارة تعليم الطائف للوصول إلى أكبر شريحة من الطالبات المتفوقات  -2زيادة وعي أولياء األمور في التعرف على أهم خصائص و 1-
سمات الموهوبين  -3التوسع في التوعية ببرامج رعاية الموهوبين و مجاالتها  -4الوصول إلى أكبر عدد من الطالبات الموهوبات في التربية الخاصة  -5الوصول إلى أكبر
 .شريحة من الطالبات الموهوبات في التعليم األهلي و األجنبي  - -6الوصول إلى أكبر شريحة من الطالبات الموهوبات المكاتب الخارجية و القرى النائية

مبررات المبادرة

ضعف نغطية المناطق النائية  -2.قلة المشاركات في مكاتب التعليم الخارجية  -3.قلة عدد المشاركات من طالبات التربية الخاصة في البرنامج الوطني للكشف عن 1-
الموهوبين  -4.ضعف مشاركة مدارس التعليم األهلي في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

الرؤية

عملية كشف عن الموهوبين ذات جودة عالية

الرسالة

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

ان تطبق إدارة الموهوبات مع االدارات المشاركة أعلى معايير الجودة و
األختبار في ألية ترشيح الطالبات الموهوبات على مستوى محافظة
الطائف
الطالبات الموهوبات و أولياء أمورهم و الكشف عنهم بالتكامل مع إدارات
التعليم األهلي و االجنبي و التعليم العام و اإلرشاد الطالبي و إدارة (
) التربية الخاصة

مؤشر األداء

جودة مخرجات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بنسبة % 70

المخرجات المتوقعة

 .طالبات مجتازات من المكاتب الخارجية  -2طالبات مجتازات من التعليم األهلي و األجنبي  -3طالبات مجتازات من التربية الخاصة و الحاالت الخاضة 1-

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

خطوات بحثية للمرحلة االبتدائية

وصف المبادرة

هو برنامج يقدم للطالبات الموهوبات في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية لتدريب الطالبة على كتابة البحث العلمي بطريقة علمية واعداد لوحة عرض للبحث العلمي

الهدف العام للمبادرة

تقديم برامج نوعية في البحث العلمي لطالبات المرحلة االبتدائية تهيئهن للمشاركة في مسابقات البحث العلمي واعداد مشاريع تتسم باالبداع واالبتكار عند انتقالهن
للمرحلة المتوسطة

األهداف التفصيلية

نشر ثقافة البحث العلمي بين المعلمات والطالبات في المرحلة االبتدائية -2تدريب الطالبات على كتابة بحث علمي بمنهجية صحيحة  -3تدريب الطالبات على اعداد 1-
لوحة عرض للبحث العلمي - 4ترشيح الطالبات للمسابقات المحلية والدولية في مجال االبداع واالبتكار

مبررات المبادرة

قلة عدد الطالبات المشاركات في المسابقات المحلية والدولية

الرؤية

رعاية الطالبات الموهوبات وتحفيزهن

الرسالة

تعزيز برامج الموهوبات وتقديم الرعاية الفائقة لهن الستثمار مواهبهن
لقيادة المجتمع

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالبات الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

مؤشر األداء

عدد الطالبات المؤهالت في مجال االبتكار واالبداع

المخرجات المتوقعة

طالبات مؤهالت للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-17

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

اللعبة االلكترونية التعليمية

وصف المبادرة

برنامج لتعليم الطالبات اساسيات البرمجة وتحسين سرعة استيعابهن للحسابات الریاضية والعلوم من خالل تقدیم العاب الكترونية تستثمر اوقاتهن والعمل على تطویر
االلعاب بطرق مشوقة تتواكب مع مستجدات العصر

الهدف العام للمبادرة

تصميم العاب الكترونية لشرح اساسيات العلوم والریاضيات باستخدام اساسيات البرمجة

األهداف التفصيلية

اكساب الطالبات اساسيات البرمجة تطویر العاب الكترونية مستخدمة تقدیم العاب الكترونية جدیدة مواكبة التغيرات وصناعة قادة المستقبل صقل مواهب وقدرات الطالبات
تقدیم الطالبات للمشاركات المحلية والدولية في مسابقات البرمجة

مبررات المبادرة

الثورة التقنية والتعلم عن بعد استثمار أوقات الطالبات بما یعود عليهم بالنفع صعوبة شرح بعض المفاهيم العلمية في الریاضيات والعلوم كثرة االلعاب االلكترونية التي
التخدم ذكاء الطالب الموهوبين والمتفوقين

الرؤية

تصميم العاب الكترونية لشرح اساسيات العلوم والریاضيات باستخدام
اساسيات البرمجة

الرسالة

تقدیم العاب الكترونية جدیدة مواكبة التغيرات وصناعة قادة المستقبل
صقل مواهب وقدرات الطالبات تقدیم الطالبات للمشاركات المحلية
والدولية في مسابقات البرمجة

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

جميع طالبات التعليم العام

مؤشر األداء

عدد االلعاب المصممة من قبل الطالبات التي تشرح اساسيات العلوم والریاضيات عدد االلعاب المطورة من قبل الطالبات في نفس المجال

المخرجات المتوقعة

العاب مصممة من قبل الطالبات التي تشرح اساسيات العلوم والریاضيات العاب مطورة من قبل الطالبات في نفس المجال

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2021-01-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

ملتقى تطوير اإللكتروني األول

وصف المبادرة

لقاء إلكتروني لمدة خمسة أيام يناقش أبعاد التعليم اإللكتروني التقنية والنفسية واالجتماعية وتحدياته وأفضل األساليب في تطبيقه

الهدف العام للمبادرة

إكساب شاغلي الوظائف التعليمية العلوم والمعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع مرحلة التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني

األهداف التفصيلية

تحقيق رؤية المملكة  2030نحو بناء رحلة تعليمية متكاملة غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس النشء اكتساب المستفيدين مهارات التعامل النفسي مع المتعلمين
خلف الشاشات تنمية االتجاه االيجابي لدى كامل من يتعامل مع التقنية في مجال التعليم اإللكتروني تطوير المهارات الفنية في مجال التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني
تنمية قدرات القيادات التعليمية في مجال التعليم عن بعد

مبررات المبادرة

نظرا لما يمرّ به العالم عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من آثار جائحة كورونا واضطرار وزارة التعليم لتطبيق الدراسة عن بعد لجميع الطالب كان من الضروري
.مواكبة هذا التوجه وتقديم ما يثريه للمتفيدين والمهتمين

الرؤية

مدارس ذات قدرة على مواكبة التعليم عن بعد

الرسالة

مجتمع تعليمي تقني إلكتروني مبادر ومنافس محليا وعالميا

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المشرف التربوي-قادة المدارس-المعلمين-أولياء ألمور-المختصين
والمهتمين بالتعليم اإللكتروني

مؤشر األداء

تنفيذ  16لقاء

المخرجات المتوقعة

زيادة كفاءة منسوبي التعليم في استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة تمكين المعلمين والمشرفين التربويين وقادة المدارس من استخدام أدوات تقويم مختلفة تنويع
األدوات الرقمية التي تخدم منصة مدرستي والتميز

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

1442-03-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

اثراء بقيادة الطالبات

وصف المبادرة

برنامج تقدم فيه الطالبات برامج اثرائيه مرتبطة بالمنهج او غير مرتبطة من تصميمهن ويالمس احتياجاتهن بحيث يقدمن اثراء للطالبات داخل فصول الموهوبات وفصول
الرعايه الصباحيه وفق مستجدات العصر

الهدف العام للمبادرة

مواكبة التغيرات العصرية الحديثة بتقديم يرامج ووحدات اثرائية بقيادة الطالبات الموهوبات وتحقيقا لرؤية قادة المستقبل

األهداف التفصيلية

تصميم برامج اثرائية علمية بقيادة الطالبات تالمس احتياجاتهن وواقعهن التعليمي عقد برامج تدريبية بقيادة الطالبات تنمية المهارات البحثية للطالبات وقيم االنجاز
والتفوق اقامة مؤتمر لمناقشة البرامج والوحدات االثرائية بقيادة الطالبات

مبررات المبادرة

عدم وجود وحدات اثرائية من اعداد وتنفيذ الموهوبات قلت البرامج التي تركز على صناعة قادة المستقبل

الرؤية

مواكبة التغيرات العصرية الحديثة بتقديم يرامج ووحدات اثرائية بقيادة
الطالبات الموهوبات وتحقيقا لرؤية قادة المستقبل

الرسالة

ايجاد بيئة محفزة للموهبة واالبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء
قادة المستقبل

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

طالبات الموهوبات داخل الفصول والرعاية

مؤشر األداء

عدد البرامج االثرائيه المصممه من قبل الطالبات/عدد الطالبات المستفيدات من البرامج االثرائيه

المخرجات المتوقعة

مادة اثرائية علميه تجريبية ترتبط بالمنهج الدراسي وغير مرتبطة من تصميم وتقديم الطالبات مؤتمر لمناقشت البرامج والوحدات االثرائيه بقيادة الطالبات

تاريخ إطالق المبادرة

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

2000

المخاطر المتوقعة

2021-01-24
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

مقرات العلوم االجتماعيه...الطالب الجغرافي...الطالب المؤرخ

وصف المبادرة

عملي

الهدف العام للمبادرة

رفع مستوى التحصيل الدراسي

األهداف التفصيلية

تحسين األداء رفع مستوى التحصيل الدراسي

مبررات المبادرة

رفع مستوى التحصيل الدراسي

الرؤية

مبادره

الرسالة

تحسين المستوى

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

المعلمين...الطالب

مؤشر األداء

كمي

المخرجات المتوقعة

بيئه مطوره طالب باحثين معلمين متمكنين

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-02-19

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

التكلفة الكلية

10
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

فينا موهبة

وصف المبادرة

مبادرة تروم إلى تفعيل الطاقات اإلبداعية المختلفة لدى الطالبات الموهوبات من خالل استثمارها بوظائف تشجيعية مدرسية بما ينميها ويثري المجتمع المدرسي ويعمق
مفهوم المسؤولية الفردية لدى الطالبة نحو موهبتها ويرفع مستوى اإلنتماءالمدرسي والمجتمعي للطالبة من خالل فرق متنوعة تغطي مجاالت مختلفة بحسب
اإلحتياجات في المجتمع المدرسي مع ربطه بالتقنية الحديثة

الهدف العام للمبادرة

توظيف امتيازات الطالبة الموهوبة في المجتمع المدرسي

األهداف التفصيلية

تمكين الفرصة لموهبة الطالبات المستعدة للتنفيذ في المجتمع المدرسي  -2.تعميق مفهوم المسؤولية للطالبة الموهوبة  -3.تحويل توجهات الطالبات إلى المشاركة 1-
واإلنتاجية بالمجتمع  -4.خوض تجربة تشغيل مهارات الناعمة للطالبات الموهوبات في المجتمع المدرسي  -5.إثراء الممارسات الفعلية للطالبه الموهوبة في المجتمع
المدرسي  -6.تنمية الروح الوطنية باستثمار طاقات شبابنا في خدمة مجتمعاته  -7.المساهمة بتغذية المؤسسات المختلفة بكوادر البشرية المهيأة للالنخراط بالعمل

مبررات المبادرة

الوطن يرحب بالحالمين والموهوب يملك طاقة فائقة تدفعنا غلى المزيد من الرعاية لهم وأن تكون الطالبة محور العملية اإلبداعية يعني هذا تغعيل دورها في توظيف
موهبتها ومسؤوليتها في تقديرها وتقديمها للمجتمع وسوق العمل فالطالبات شريكات في تحسين ظروف ابداعهن ورفع مستوى التوقع لديهن  -فالتميز موهبة ودعم

الرؤية

السعي لتطوير موهبة الطالبة الموهوبة ودعمها للتمكن من تسخير
هذه الموارد الوطنية لخدمة الوطن وتغذية البيئة باألفراد المنتجين
وزيادة الحراك لقدرات الطالبات المختلفة

الرسالة

التوجه بمواهب الطالبات بما يتناسب مع رؤية 2030

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

الطالبات الموهوبات في مدارس الرعاية الصباحي ومدارس فصول
الموهوبات

مؤشر األداء

طالبات صاحبات مواهب فردية وقادرات على اإلنخراط في فرق مدرسية متنوعة بمجاالت الموهبة وتوظيف التقنية بنسبة % 5من طالبات المدرسة

المخرجات المتوقعة

طالبات موهوبات في المجاالت التي تثري ابداعهن وترتبط بالتنبؤ للرؤية المستقبلية للتعلم لديهن وتدفع بهن إلى خوض تجربة اإلنخراط في سوق العمل من خالل التجربة
المدرسية المجتمعية

تاريخ إطالق المبادرة

2020-01-20

الجهة المساندة

 -الشؤون التعليمية  -بنات

المخاطر المتوقعة

}${val117

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)

اإلدارة

الجهة

الشؤون التعليمية  -بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اسم المبادرة

مختبر االبتكار العلمي

وصف المبادرة

مبادرة تهدف إليقاد األفكار الداعمة لإلبتكار للطالبة الموهوبة من خالل منهجية مدروسة في البحث عن الفرص والتحديات في بيئة المجتمع المدرسي والتي تقتضي
مالحظة المشكالت المختلفة فيه لتبني وتمثل الحلول باستراتيجيات ووسائل متطورة ودمجها بالتقنية لتحفيز استمرارية التفكير اإلبداعي خالل اليوم الدراسي والوصول
 .لحلول ابداعية غير مألوفة

الهدف العام للمبادرة

تحفيز الطالبة الموهوبة على ممارسة التفكيرواإلبتكار العلمي

األهداف التفصيلية

ممارسة الطالبة الموهوبة للتفكير اإلبداعي المستمر بشكل مقصود في المجتمع المدرسي  -2.مشاركة الطالبة الموهوبة في التعلم وايجاد حلول ابتكارية للواقع 1-
الذي تعيشة  -3.تعويد الطالبة الموهوبة على الربط بين المشكلة والحل لتطبيقها في نطاقات واسعة بالحياه  -4.فرصة جديدة الطالبة الموهبة لتسريع التعلم الذاتي
 .فيها  -5.بذرة في المجتمع إلنبات فئة من الطالب المبتكرين  -6.تجربة لتجويد مخرجات التعلم بمايتناسب مع سوق العمل

مبررات المبادرة

في ضوء تسارع الحياه وأهمية التفكير من منظور الحلول بدال من منظورالمشاكل ومواجهة تحديات العصر المعقدة أصبح من الضروري تنمية الخيال اإلبتكاري وتمكين اإلبداع
 .لتنمية مهارات الرائدات الجديدات كفرصة لرشاقة األفكار وصناعة العلماء والمخترعين

الرؤية

السعي لإلرتقاء بماتملكة الطالبة من موهبة حباها هللا إياها وتوظيفها
في المجاالت العلمية لتكون عضوا فاعال قادرا على المساهمة في
خدمة الوطن وتطوير المجتمع وتحقيق التفوق العلمي لها

الرسالة

السعي الدؤوب لصناعة أجيال مبدعة تخدم الوطن بعقولها البارعة
وتنافس عالميا

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

الطالبات الموهوبات في مدارس الرعاية الصباحي ومدارس فصول
الموهوبات

مؤشر األداء

ممارسات التفكير اإلبداعي الناقد والمستقبلي الموجه إلى تطور الحياه والمجتمع المدرسي ومنتجات ابتكارية من طالبات موهوبات بنسبة % 2من طالبات المدرسة

المخرجات المتوقعة

طالبات ممارسات للتفكير اإلبداعي الناقد والمستقبلي يطبقن اإلبتكار على العمليات او اإلدارة أو السلع والخدمات أو التسويق بمنتجات تسهم بتحقيق الفائدة من
 .الدراسة وتدعم المجتمع المدرسي بحلول واقعية قابلة للتطبيق والتطوير

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-01-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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

تأهيل مدربات مهارات ريادة االعمال في التعليم -2تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية في المدارس وأندية الحي  -1تنفيذ المنافسات في مجال ريادة األعمال واإلستثمار 1- -2
اإلستثمار في المواهب والعقول ووضعها على طريق الريادة

مبررات المبادرة
الرؤية
تصنيف المبادرة
مؤشر األداء
المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

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
إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة انشر ثقافة ريادة االعمال واالستثمار
الرسالة
وتهيءدئة رواد االعمال المتملين من خالل االستفادة من الموارد
بناء جيل قادر على الدخول بسوق العمل بطموحات تعانق عنان السماء
المحلية ونقل الخبرات والتجارب
تطويرية

الفئة المستهدفة

الطالبات /المعلمات

 .تدريب مااليقل عن % 70من الطالبات -2.تدريب مااليقل عن % 70من المعلمات المنسقات للمبادرة -3.مشاركة ما اليقل عن70

%من الطالبات في المبادرة

إكساب الطالب المهارات االزمة لسوق العمل -2ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر  -3بناء منظومة ريادة االعمال  -4تعزيز الثقة لدى الطالب ومساعدتهم لبناء شخصياتهم
تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والتعاون لتعزيز االبداع الريادي 5-
2019-01-26

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

10000

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

146

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1443 / 1442هـ |2021م

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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 ) 1:إثراء 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
دقيقة مع تطوير المدارس (للنشر والترويج عن الممارسات ومبادرات التحسين والتصويت والتقييم عبر تويتر لخلق ثقافة التقدير المستمر الذي يستديم الجهد ( 60

الهدف العام للمبادرة

تمهين ونمذجة الممارسات التي

األهداف التفصيلية

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

مبررات المبادرة

الرؤية
تصنيف المبادرة

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

مؤشر األداء

%ارتفاع معدل الممارسات في مجاالت األداء المدرسي األربعة بنسبة 20

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
المخاطر المتوقعة

2016-01-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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 األداء

عدد المستفيدين من مبادرة إحصاء

المخرجات المتوقعة

مستفيد لديه البيانات اإلحصائية الصحيحة

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-03-13

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

التكلفة الكلية
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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

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

مبررات المبادرة

قلة اعداد الطالبات المشاركات في المسابقات المحلية والدولية  -2/عدم وجود برامج خاصة الولياء االمور  -3/جهل بعض من اولياء االمور بالبرامج والخدمات المقدمة 1-
.للموهوبات  -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 األداء

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

المخرجات المتوقعة

بيئة محفز علمية  -2/طالبات مؤهالت للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية  -3/حلول مبتكرة لمشاكل مجتمعية  -4/برامج اثرائية على قدر عالي من االتقان1-
والجودة  -5/طالبات مؤهالت في مجال االبتكار واالختراع

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-03-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

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 %90من 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 األداء

عدد  10رياض اطفال مطبقة للمبادرة /اكتشاف ورعاية االطفال الموهوبين في الروضات المرشحة بنسبة % 90

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-01-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة رياض األطفال

التكلفة الكلية

5000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
إطار المبادرة

اسم المبادرة

" مسابقة "فخور أن أكون سعودي

وصف المبادرة

مسابقة باللغة االنجليزية يرتجل فيها الطالب كلمات عن الوطن تُنفذ اوال داخل المدرسة ليترشح ما نسبته  ٪١من عدد الطالب للمراحل النهائية والتي يقوم الطالب فيها
امام الجميع )  ( Power Pointبشرح كلماتهم من خالل عروض

الهدف العام للمبادرة

تعزيز قيم المواطنة و إيصال ادوار المملكة العربية السعودية بمختلف األصعدة بلغة تعد االكثر انتشارا

األهداف التفصيلية

تعريف العالم قاطبة بأدوار المملكة العربية السعودية على جميع األصعدة وبلغة تعد اللغة االولى على مستوى العالم (اللغة االنجليزية ) -خلق بيئية تنافسية بين -
.الطالب  -.تعويد الطالب على االبداع و التنافس العلمي

مبررات المبادرة

.تشجيع الطالب على االرتجال وبناء الثقة  -.تعزيز قيمة االنتماء الوطني  -استخدام اللغة االنجليزية بجميع مهاراتها -

الرؤية

بيئة تعليمية تنافسية

الرسالة

مهارات تربوية لغوية وقيم وطنية

تصنيف المبادرة

تطويرية

الفئة المستهدفة

جميع الطالب لجميع المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب الطائف

مؤشر األداء

معايير مهارية لغوية

المخرجات المتوقعة

تميز لغوي بالذات في مهارتي التحدث والقراءة  -روح تنافسية شريفة بين الطالب -

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2015-06-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

التكلفة الكلية

20000
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التوجه الرابع | مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

المشاريع
▪
▪

الهدف االستراتيجي السادس

عقد شراكة مع جهات خارجية
حياك.

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة
المنتج التعليمي

المبادرات
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أصالتنا ملهمة.
ملتقى الموهوبين االفتراضي األول بتعليم الطائف.
حياك.
المتحف والمعرض التقني الدائم.
البرنامج التكاملي للعمل المهني ( فاب الب الطائف ).
طبيب/ة ممرض/ة المستقبل.

4
3
3
2

2
1

1

1

1
0

0

0

0

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
مسؤوليةمجتمعيفاعلة ..

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع
الهدف االستراتيجي

الهدف التنفيذي

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
التشغيلي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع
تاريخ البداية
الجهة المساندة
المخاطر المتوقعة

مجال المشروع

2021 08 09

|

:-

تاريخ النهاية
جهة أخرى
التكلفة التقديرية

2021 12 15

|

:0

مشرف المشروع
د  .عبدالوهاب عبدهللا علي آل محمود
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

حياك الرقمي

وصف المشروع

برنامج إلكتروني وصفحة لتقديم جميع خدمات إدارة شؤون المعلمين للمستفيدين وذلك باستقبال طلباتهم مع المرفقات الالزمة وإرسال الطلب إلى الجهة المعنية أو
.القسم أو المكتب وتجهيز فريق دعم وتواصل للتأكد من انتهاء الطلب والوصول إلى رضا المستفيد

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التنفيذي

.إبرام عقود شراكة مع الجهات الحكومية واألهلية غير الربحية

مؤشر األداء
الرئيسي

.عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة

مؤشر األداء
التشغيلي

اإلنجاز ،عدد المستفيدين من الخدمة والوقت المنجز للطلبات

المعلمين والمعلمات وجميع اإلدارات بإدارة التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

 -الشؤون المدرسية

المخاطر المتوقعة

عدم تفعيل الرابط اإللكتروني وإلغاء الصفحة

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
سلطان سعيد سعد الحارثي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

اسم المبادرة

أصالتنا ملهمة

وصف المبادرة

مبادرة وطنية اجتماعية ريادية فنية تطوعية تربط الفتاة السعودية بتراث وطنها واضعة قدميها على بداية الطريق لرسم خطة ريادية لمستقبل حياتها العملية ومحققة لرؤية
 ٢٠٣٠نحو مجتمع حيوي للوصول إلى اقتصاد مزدهر نحو وطن طموح عن طريق تدريب الفتاة السعودية على حرفة صناعة السدو وهو نوع من أنواع النسيج التقليدي وإبراز
منتجاته وتأهيلها لسوق العمل

الهدف العام للمبادرة

اكساب مهارات فن حرفة حياكة السدو كموروث أصيل للجيل الجديد بطريقة ابتكارية ورؤى جمالية والتي اتخذ منها شعارا  ،وداللة على أصالة السعودية العظمى في
مجموعة العشرين  ،وأصبح شعارا ُيعتد به في جميع المناسبات التاريخية والوطنية للمملكة العربية السعودية
إحياء التراث الشعبي في المملكة العربية السعودية -تأكيد مكانة الحرف اليدوية في تراثنا األصيل  -اإللتفاف لما تمتلكه المملكة من مخزون ثقافي حضاري  -إبراز الهوية -

األهداف التفصيلية
مبررات المبادرة

المحافظة على التراث الوطني ونقله للجيل الجديد-االعتزاز بالهوية الوطنية وإحياء هذا الموروث األصيل -تنمية مهارات الحرف اليدوية لدى أفراد المجتمع -تأهيل مجموعة -
من أفراد المجتمع لسوق العمل

الرؤية

مبادرة وطنية اجتماعية ريادية فنية تطوعية تربط الفتاة السعودية بتراث
وطنها

الرسالة

رسم خطة ريادية لمستقبل حياتها العملية  ،ومحققة لرؤية  ٢٠٣٠نحو
مجتمع حيوي

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

جميع طالبات التعليم العام واألهلي واألجنبي والتربية الخاصة وأولياء
األمور ومنسوبات أندية الحي

مؤشر األداء
المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

زيادة عدد المهتمين لفن حرفة السدو بنسبة  ٪٣٠خالل عام  -.اتقان مهارة فن حياكة السدو خالل عام بنسبة -. ٪٢٠نشر ثقافة فن حياكة السدو بنسبة  ٪١٠٠خالل-
عام -.تدريب عدد  ٢٠٠من فئات المجتمع على فن حياكة السدو خالل عام -.تأهيل عدد  ١٠٠من فئات المجتمع لسوق العمل من خالل عرض أعمالهن في المعارض
تحسين الوضع االقتصادي لبعض األسر وتأكيد للقيمة االقتصادية -إقامة معارض إلحياء التراث الشعبي وتأكيد لمكانة الحرف اليدوية  -إبراز الهوية الوطنية األصيلة  -مدربات-
محترفات منارسات لهذا الفن
2021-01-07

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

التكلفة الكلية

10000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

اسم المبادرة

ملتقى الموهوبين االفتراضي األول بتعليم الطائف

وصف المبادرة

تماشيا مع تحقيق رؤية  2030ولما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسموولي العهد حفطهما هللا من دعم للتعليم ونشر أساليب التعليم الحديثة وطرح أبرز التجارب
في مجال رعاية وتعليم الموهوبين كان ملتقى الموهوبين بتعليم الطائف ليحقق مستقبل أفضل ودعم لكل من له عالقة بالموهبة

الهدف العام للمبادرة

تسليط الضوء على أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين

األهداف التفصيلية

الكشف عن التقدم الناتج عن استخدام التقنية في مجال رعاية واكتشاف وتعليم الموهوبين ) 2االسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين ) 3تزويد المهتمين )1
برعاية وتعليم الموهوبين بالمعارف والمهارات الالزمة وفق االتجاهات المعاصرة ) 4آلية تسجيل براءة االختراع وتوليد االفكار اإلبداعية ) 5كيفية االسثمار في الرأس المال
البشري المبدع وفق رؤية )20306طرق وأساليب رعاية الموهوبين من ذوي االحتياجات الخاصة )7االسهام في إثراء مصادر البحث العلمي لما له من عالقة بتعليم
الموهوبين وخصائصهم

مبررات المبادرة

التحول إلى مجتمع معرفي مبدع يحقق التنمية المستدامة

الرؤية

بناء مجتمع معرفي يتميز بالموهبة واإلبداع

الرسالة

تقديم خدمة توعوية وتعليمية وتربوية تسهم في رعاية وتعليم
الموهوبين وفق االتجاهات الحديثة

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

جميع المهتمين ومن له عالقة بالموهبة من مختصين ومشرفين وقادة
ومعلمين واولياء أمور وطلبة

مؤشر األداء

حضورمهتم للملتقى 150

المخرجات المتوقعة

تزويد المهتمينبالموهبة باألساليب واإلستراتيجيات والمهاراتوالمعارف الالزمة

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

1442-07-25

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة الموهوبين

التكلفة الكلية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

اسم المبادرة

حياك

وصف المبادرة

صفحة لتقديم جميع خدمات إدارة شؤون المعلمين للمستفيدين وذلك باستقبال طلباتهم مع المرفقات الالزمة وإرسال الطلب إلى الجهة المعنية أو القسم أو المكتب
.وتجهيز فريق دعم وتواصل للتأكد من انتهاء الطلب والوصول إلى رضا المستفيد

الهدف العام للمبادرة

تقديم جميع خدمات إدارة شؤون المعلمين للمستفيدين الكترونيا

األهداف التفصيلية

خدمة المستفيد من موقعه التنسيق مع الجهات المعنية للوصول الى رضى المستفيد -2دراسة الطلبات ومعالجتها عن بعد دون الحاجة الى حضور المستفيد الى 1-
اإلدارة  -3تحقيق آلية تطبيق االحترازات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا

مبررات المبادرة

تعزيز التعامالت االلكترونية وتفعيل منصات الخدمات االلكترونية عن بعد ،وتزويد فرع هيئة حقوق االنسان بمنطقة مكة المكرمة ببريد االدارة المعتمد في التواصل
اإللكتروني ،وذلك تطبيقا لالحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة

الرؤية

النهوض بالعمل التعليمي والتقني حسب رؤية المملكة العربية
السعودية  2030لتحقيق الخطة االستراتيجية وخدمة المستفيد بطرق
 .إلكترونية سريعة

الرسالة

المشاركة الفعالة لتقديم خدمات تقنية وإلكترونية للمساهمة في تنمية
وتطوير وتحسين مجاالت العمل التربوي والتعليمي التي تصب في
مصلحة المعلم والطالب ومصلحة المجتمع

تصنيف المبادرة

اداري

الفئة المستهدفة

جميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم الطائف

مؤشر األداء

االنجاز ،عدد المستفيدين من الخدمة والوقت المنجز للطلبات

المخرجات المتوقعة

خدمة المستفيد من موقعه وتحقيق التباعد االجتماعي وعدم الحضور الى مقر اإلدارة

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-07-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

التكلفة الكلية

0
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

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

مبررات المبادرة

الرؤية
تصنيف المبادرة

ـ التعريف بمركز الطائف العلمي لدى جميع شرائح المجتمع  2ـ زيادة ثقافة المتدربين والمجتمع من خالل اطالعهم على المنتجات والمصنوعات القديمة  3ـ اطالع 1
الشباب على تاريخ تطور التقنيات في جميع المجاالت  4.ـ 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  6.ـ إيجاد متحف ومعرض تقني طوال العام الدراسي وذلك للعرض وتقديم
 .المساعدة للموهوبين عند حاجتهم للمساعدة في أي وقت  7.ـ إنشاء مكتبة شاملة للمتدربين والمدربين من خالل عرض التقنيات القديمة والحديثة وتطويرها
ـ التعريف بمركز الطائف العلمي لدى جميع شرائح المجتمع  2ـ زيادة ثقافة المتدربين والمجتمع من خالل اطالعهم على المنتجات والمصنوعات القديمة  3ـ اطالع 1
الشباب على تاريخ تطور التقنيات في جميع المجاالت  4.ـ 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  6.ـ إيجاد متحف ومعرض تقني طوال العام الدراسي وذلك للعرض وتقديم
 .المساعدة للموهوبين عند حاجتهم للمساعدة في أي وقت  7.ـ إنشاء مكتبة شاملة للمتدربين والمدربين من خالل عرض التقنيات القديمة والحديثة وتطويرها
استثمار طاقات الشباب من الجنسين لرفع مستوى اإلنتاجية من خالل
الرسالة
تنمية أفكارهم إلدراك المتغيرات والتطورات المتسارعة والمتالحقة
مجتمع رائد مواكب للتطورات التقنية
للتقنية ومواكبتها
تطويرية

الفئة المستهدفة

الشباب من الجنسين

مؤشر األداء

 %رفع مستوى إنتاجية المشاركين بعد مرحلة التدريب 90

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-09-06

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

التكلفة الكلية

25000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

اسم المبادرة

البرنامج التكاملي للعمل المهنيفابالب 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

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

عدد المستفيدين /ات من الورش التدريبية

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-12-21

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

التكلفة الكلية

100000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

اسم المبادرة

طبيب/ة ممرض/ة المستقبل

وصف المبادرة

2019-01-01

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

عدد الطالب والطالبات الملتحقين بالكليات الطبية والصحية

مبررات المبادرة

الشؤون المدرسية

الرؤية

تطويرية

الرسالة

طالب وطالبات المرحلة الثانوية

تصنيف المبادرة

محلي

الفئة المستهدفة

15000

مؤشر األداء

عبدهللا معيض الحارثي

المخرجات المتوقعة

الصحة المدرسية

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2020-01-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

التكلفة الكلية

10000
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التوجه الرابع | مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

المشاريع
▪
▪

الهدف االستراتيجي السابع

الندب التطوعي.
إعداد الفرص التطوعية في الميدان التربوي.

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

2

رائد العمل االجتماعي.
أيادي الخير.
الطائف يتطوع.
نتطوع لنتكامل.

2.5

2

2

1

1.5

1

1
0

0

0

0

0

0

0.5
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
مسؤولية مجتمعية  ...فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الندب التطوعي

وصف المشروع

عند الندب في نظام نور واالعتماد ترتبط المدرسة والفصول بالمعلم المتطوع للتدريس مباشرة وإمكانية إنشاء قاعدة بيانات للتطوع في تدريس المواد عبر منصة مدرستي
لسد العجز الطارئ وبحيث يقوم المعلم /ـــــة بالتدريس وهو في مكانه ومهمة أساسية لإلدارة لسد عجز المدارس الطارئ وتعزيز قيمة حق الطالب في التعلم .وفتح
باب المبادرة للمعلم لألعمال التطوعية وكسب ساعات تطوعية إضافية بالربط مع منصة االعمال التطوعية بوزارة الموارد البشرية ولسد العجز الطارئ تحقيقا للمصلحة
العامة .واالستفادة من قناة عين على المستوى الفردي والجماعي وجميع المنصات المعتمدة

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

.نشر ثقافة العمل التطوعي

مؤشر األداء
الرئيسي

.عدد اإلدارات المنفذة إلعمال تطوعية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المعلمين والمعلمات المتطوعين

الفئة المستهدفة

المعلمين والمعلمات ومدارس العجز الطارئ لمن يرغب من المتطوعين وجميع الطالب والطالبات الحاالت الخاصة كتنويم بمستشفى فترة طويلة او غيرها

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2021-04-20

تاريخ النهاية

2021-08-20

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

عدم استمرار منصة مدرستيعند حضور الطالب للمدارس  -عدم
إمكانية ربط المتطوع بمدرسة طالب خارج القطاع الموجود به  -عدم
وجود خدمة انترنت عند خدمة المستفيد بشكل فردي

التكلفة التقديرية

0

مشرف المشروع
فيصل بن جابر محمد العوفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إعداد الفرص التطوعية في الميدان التربوي

وصف المشروع

تفعيل طاقات المجتمع ،وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم لخدمة المجتمع بفرص تطوعية في جميع المجاالت

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

.نشر ثقافة العمل التطوعي

مؤشر األداء
الرئيسي

.عدد الطالب المشاركين في أعمال تطوعية

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالب المشاركين بفرص تطوعية

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2021-04-17

تاريخ النهاية

2021-12-14

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

2000

مشرف المشروع
معيضه عبدهللا المالكي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

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

اكتشاف قدرات الطالب االبداعية في مجال ريادة األعمال االجتماعية  - 2.تأهيل الطالب رواد العمل االجتماعي ليصبحوا مساهمين في بناء المجتمع  - 3.تمكين 1-
 .الطالب رواد العمل االجتماعي من صناعة مبادرات نوعية تمثل حلوال مبتكرة لمشاكل المجتمع

مبررات المبادرة

الرؤية
تصنيف المبادرة

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة  2030برفع مؤشر تنفيذ المبادرات المجتمعية من قبل الطالب  - 2 .تعزيز انتماء الطالب لمجتمعهم والمساهمة في نفعه وبنائه 1 -3.
توظيف طاقات وقدرات الطالب في هذه المرحلة العمرية نحو نفع مجتمعهم ووطنهم  - 4.حاجة البرامج والمبادرات الطالبية لمن يقودها وتعتبر هذه المبادرة بمثابة إعداد -
 .قيادات 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
تطويرية

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية

مؤشر األداء

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

المخرجات المتوقعة

 اختيار عدد من مدارس المرحلة الثانوية لترشيح الطالب المتميزين  - 2.ترشيح قيادات طالبية من طالب الصف األول والثاني الثانوي وفق آلية الترشيح المعتمدة 1 - 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
المخاطر المتوقعة

2020-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واإلبتعاث-بنين

التكلفة الكلية

84000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

اسم المبادرة

أيادي الخير

وصف المبادرة

2019-03-17

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

 .حصر الفئات المستهدفة  -التواصل مع المتطوعات من المدارس  -إدخال بعض االسر في الضمان االجتماعي

مبررات المبادرة

الشؤون التعليمية  -بنات

الرؤية

عالجية

الرسالة

 .األسر المتعففة ,األرامل ,المسنات

تصنيف المبادرة

صعوبة حصر االسر المتعففة

الفئة المستهدفة

5000

مؤشر األداء

حياة علي القرشي

المخرجات المتوقعة

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

0557650044

الجهة المساندة

hoa_al@hotmail.com -

التكلفة الكلية

}${val18
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

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 ْ
ج ُدوا و ْ
م تُ ْفلِّ ُ
اس ُ
افعلُوا ْالخ ْير لعلَّ ُك ْ
اع ُب ُدوا ربَّ ُك ْ
التطوعي ,ومن ذلك قول هللا تعالى {يا أيُّها الَّذِّين آم ُنوا ارْك ُعوا و ْ
حون}

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 لرؤية 2030

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 األداء

%المساهمة في خدمة المجتمع بنسبة 100

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2017-11-11

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االشراف التربوي-بنات

التكلفة الكلية

20000
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

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

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

مبررات المبادرة

ـ تحقيق رؤية  2030للمملكة العربية السعودية في الجانب التطوعي  2.ـ نشر وتعزيز ثقافة التطوع  3ـ سد العجز في الكوادر التعليمية لضمان استمرارية الزيارات 1
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 بنسبة 30

المخرجات المتوقعة

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

تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

2019-09-01

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مركز المبادرات

التكلفة الكلية

15000
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التوجه الخامس | استثمار موارد ..أمثل

المشاريع
▪
▪
▪

الهدف االستراتيجي الثامن

روافد الخير (المرحلة الخامسة).
مشروع ريالي للوعي المالي.
القرية التراثية (المرحلة الثانية).

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية
لقطاع التعليم

المبادرات
▪

روافد الخير.

4
3
3
2

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
استثمار موارد ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المرحلة الخامسة من مشروع وافد الخير

وصف المشروع

مشروع تطوعي مجتمعي يهدف إلى سد احتياج مدارس وبرامج التعليم المستمر (بنات (بإستثمار رأس المال الفكري لطاقات الشباب من خريجات الجامعة والكليات
لخدمة المتحررات من األمية  ،ذوات اإلحتياجات الخاصة ،وكبار السن ،والحرفيات  ،وربات البيوت  ،وتمكينهن من الدخول لسوق العمل عبرحزمة من الورش والبرامج وإبراز
النموذج القدوة ،وتحقيق رؤية المملكة  2030في جمع مليون متطوع غير ربحي وتحقيق االستدامة في برامج التعلم مدى الحياة

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

الهدف التنفيذي

.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 *ذوات االحتياجات الخاصة في
مختلف القطاعات *ربات البيوت وكبيرات السن *الحرفيات والمتمكنات من المهن التراثية *المتحررات من األمية *األسر المنتجة

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-23

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

تسرب بعض المتطوعات والطالبات بسبب تعليق الحضور لمقرات -
الدراسة  -2ضعف شبكة االنترنت واالتصال وخاصة في بعض القرى
والهجر  -3نقص التجهيزات الالزمة للعمل عن بعد (كالحواسيب اآللية
 ،وأجهزة االتصال في بعض األماكن )

التكلفة التقديرية

30000

مشرف المشروع
مسفرة سعيد الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
استثمار موارد ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع ريالي للوعي المالي

وصف المشروع

برنامج يهدف لتثقيف الطالبات بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

الهدف التنفيذي

.تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد الطالبات المتدربات

جميع طالبات مراحل التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2021-01-17

تاريخ النهاية

2021-04-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

قلة مراكز التدريب للطالبات

التكلفة التقديرية

5000

مشرف المشروع
منال محمد عبدهللا الحمياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021
استثمار موارد ..أمثل

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المرحلة الثانية للقرية التراثية

وصف المشروع

قرية تراثية تمثل التاريخ القديم والحضاري لمدينة الطائف عبر استثمار المواهب والقدرات للعنصر البشري ورأس المال الفكري للملتحقات باألحياء المتعلمة وتحسين كفاءة
الدخل واإلنفاق لإلنتاج

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

الهدف التنفيذي

.ايجاد رعاة داعمين للمشاريع والبرامج التربوية والتعليمية

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي

عدد المستفيدات من داخل األحياء المتعلمة ومن خارجها

الفئة المستهدفة

منتسبات األحياء المتعلمة  -2منتسبات التعليم المستمر  -3التعليم العام  -4القطاع الخاص  -5هيئة السياحة العامة  -6مراكز التنمية االجتماعية 1-

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2021-01-03

تاريخ النهاية

2021-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

وجود أمطار غزيرة في الساحة المنشأة للقرية

التكلفة التقديرية

70000

مشرف المشروع
مسفرة سعيد الزهراني
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة

الجهة

الخطة التشغيلية للعام المالي 2021

(المبادرات)
التوجه االستراتيجي

استثمار موارد ..أمثل

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

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.

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

مؤشر األداء
المخرجات المتوقعة
تاريخ إطالق المبادرة
المخاطر المتوقعة

* توجيه الطاقات الحيوية المعطلة من خريجات الجامعات ،والكليات بمختلف أقسامها لخدمة ،المجتمع *استثمار أوقات فراغ الفتيات السعوديات فيما يعود بالنفع على *
المجتمع المحلي * .ايجاد نموذج من الشباب القدوة التي يحتذى بها في المجتمع * .سد احتياج مدارس مراكز وبرامج تعليم الكبار من المعلمات بعد تحويل المفرغات
منهن إلى التعليم الصباحي * .استفادة المنتسبات الى برامج ومراكز تعليم الكبار من فرص التعليم المتاحة * .تحقيق جزء من مبادرة برنامج التحول الوطني 2030م
عبر مبادرة التعلم مدى الحياة (استدامة * ).تخفيض العبء المالي للميزانية التي تصرف 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.
إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية والتربوية والمجتمعية في مراكز وبرامج تعليم الكبار (بناتمن خالل 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.
استثمار رأس المال الفكري واالستفادة من الطاقات المتوفرة وتوجيهها
الرسالة
الريادة في بناء اإلنسان من خالل االستفادة من الفرص المتاحة
للعمل التطوعي لخدمة برامج ومدارس تعليم الكبار (بنات
* خريجات الجامعات والكليات بمختلف أقسامها الالتي لم يحصلن على
وظائف تعليمية أو عمل بعد التخرج *المنقطعات عن التعليم العام من
المرحلة الثانوية فأقل *ذوات االحتياجات الخاصة ومنتسبات مركز
الفئة المستهدفة
اداري
التأهيل الشامل ودار الرعاية االجتماعية لإلناث *ربات البيوت وكبيرات
*األميات في
*الحرفيات والمتمكنات من المهن التراثية
السن
*األسر المنتجة.
مدارس وبرامج تعليم الكبار والمتحررات من األمية
عدد المتطوعات
خفض العبء المالي المترتب على تكليف معلماتمن التعليم العام -2خفض نسبة % 90من تسرب الطالبات في مدارس وبرامج تعليم الكبار-3تطوير آليات العمل واالبتكار
في المشروعاتالمقدمة لهذا العام-4اشاعة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وفي مجال تعليم الكبار بنسبة -5% 70التوسع في الشراكة المجتمعية بين المؤسسة
التعليمية وأفراد ومؤسسات المجتمع-6تمكين المرأة السعودية من سوق العمل
الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التربية الخاصة  -بنات
الجهة المساندة
2018-09-11
التكلفة الكلية
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المشاريع
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الهدف االستراتيجي التاسع
رفع مشاركة التعليم األهلي والخاص في التعليم

المبادرات
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المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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