المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم
بمحافظة الطائف

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1444 / 1443هـ |2022م

للعام المالي 1444 / 1443هـ |2022م

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

0

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1444 / 1443هـ |2022م

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

1

الخطة التشغيلية | للعام المالي 1444 / 1443هـ |2022م

رئيس الفريق
عبدالرحمن عيضة الثبيتي

فريق اإلعداد

نائب الرئيس
حسيــــن أحمــد الجباري
األعضـــــــاء
د .إيمان سعد الطويرقي
عبدالرحيم علي المالكـي
فاطمة محسن الخمــاش
إبراهيم سفـر الغامـــدي
وجـدا مطــر الهــذلــــي

مـديـر إدارة التخطـيـط
والتطوير
مســاعد مـديــر اإلدارة
مسـاعدة مـديــر اإلدارة
مشرف تخطيط وتطوير
مشرفة تخطيط وتطويـر
مشرف تخطيط وتطوير
مشرفة تخطيط وتطويـر

منسقو/ات التخطيط في اإلدارات ومكاتب التعليم
مشرفو /ات المشاريع و ُمالك المبادرات
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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

14
مبادرة

أداء
مؤسسي

مسؤولية
مجتمعية

25
مشروع

جاذبة

17
مبادرة

42
مشروع

متميز

3
مبادرة

بيئة
تعليمية

55
مشروع

استثمار
موارد

أمثل

1
مبادرة

4
مشروع

فاعلة

5
مبادرة

13
مشروع
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إحصاءات الخطة

9

46

219

إدارة مشاركة

توجهات

أهداف استراتيجية

هدف تنفيذي

هدف تشغيلي

12

40

139

419

برنامج

مبادرة معتمدة

32

5

مشروع معتمد

17

128

40

مؤشر أداء
استراتيجي

مؤشر أداء
تشغيلي

مؤشر أداء
تنفيذي| مبادرات

عضو
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إحصاءات عامة

مديرو/ات المدارس

1072

المدارس

الطالب والطالبات

2080

254624

المعلمون/ات

27393

الفصول

11987

المشرفون/ات

اإلداريون/ات

931

.....
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أعداد المدارس حسب مكاتب التعليم والمرحلة
بنين
مكاتب التعليم

مكتب الشرق
مكتب الغرب
مكتب الحوية
مكتب الجنوب
مكتب جنوب شرق
مكتب الشمال
مكتب ميسان
مكتب حداد
مكتب الخرمة
مكتب املويه
مكتب تربة
مكتب رنيه
اإلجمالي الكلي

املرح
املرحلة املرحلة التعليم بنين اإلجمالي
لة
االبت املتوسطة الثانوية املستمر
دائية
134
1
42
39
52
146
3
52
43
48
142
4
48
38
52
74
31
17
26
33
13
8
12
73
4
20
22
27
47
19
11
17
22
6
5
11
57
2
25
12
18
63
2
22
16
23
65
3
21
19
22
76
4
28
18
26
932
23
327
248
334

بنات
املرحلة
االبتدائية

املرحلة
املتوسطة

املرحلة
الثانوية

رياض
األطفال

التعليم
املستمر

68
56
59
23
8
30
14
12
20
23
19
24
356

44
31
31
15
4
12
11
9
12
15
14
15
213

62
46
48
21
6
14
10
12
18
14
19
23
293

33
29
36
15
5
16
6
7
12
10
12
16
197

16
8
13
7
3
5
4
4
5
10
7
7
89

بنات
اإلجمالي

اإلجمالي الكلي

223
170
187
81
26
77
45
44
67
72
71
85
1148

357
316
329
155
59
150
92
66
124
135
136
161
2080
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خارطة المشاريع | المبادرات
المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبرامج االستراتيجية والمحققة لألهداف والبرامج االستراتيجية للعام المالي 2022م
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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






نمونا معاً.
المدرسة االفتراضية األولى للتعليم المستمر.
خرائط المنهج ورفع مستوى التحصيل الدراسي.
السالمة الشخصية لرياض األطفال )نحو بيئة آمنة للطفل).

المبادرات


المدرسة االفتراضية في مدارس وبرامج التعليم المستمر.
ً

5

4

4
3
1
0

0

0

0

0

2

1
0

0

1
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التربية الخاصة  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نمونا معاً

وصف المشروع

نماء )ويقصد بها( النمو والزيادة والكثرة ،ويقصد بها أيضاً نمو وتنمية القدرات والمهارات وتطورها حسب استجابة وقدرات كل طفل .تحسين نمو المهارات

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 األطفال ذوي اإلعاقة المستفيدين من البرنامج50% .

أطفال ذوي االحتياجات الخاصة من الميالد الى سن  6سنوات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2022-03-03

تاريخ النهاية

2022-03-03

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة شؤون المعلمين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة الشراكات واالتفاقات

المخاطر المتوقعة

•تاريخ البدء فيها قبل اصدار الوثيقة ،أخذ الموافقة المبدئية مع ما
يتوافق مع اليو

التكلفة التقديرية

10000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
حليمة محمد حسين البقمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبيرات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المدرسة االفتراضية األولى للتعليم المستمر

وصف المشروع

تقديم نوع من التعليم الجيد المعتمد على التقنية لطالبات التعليم المستمر و دعمهن لتجاوز العقبات التي تحول دون مواصلة تعليمهن

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

نسبة األمية بين الكبار ( 15سنة فأكثر ،سعوديين)

مؤشر األداء
التشغيلي ً

القضاء على ماًتبقى من فلول األمية بنسبة  100%في القرى والهجر
لتنفيذ اتفاقية العقد العربي بإعالن الطائف خالية من األمية أسوة ببعض
محافظات المملكة

طالبات مدارس وبرامج التعليم المستمر

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-08-09

تاريخ النهاية

2024-03-28

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة تطوير المدارس  -بنات

المخاطر المتوقعة

ضعف شبكة اإلنترنت في بعض مناطق القرى والهجرً،عدم توفرأجهزة ذكية لدى بعض الطالب

التكلفة التقديرية

10000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
مسفرة سعيد الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خرائط المنهج ورفع مستوى التحصيل الدراسي

وصف المشروع

تدريب المعلمات على التخطيط الجيد

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

تحقيق مخرجات التعليم العام لمعدالت القبول المطلوبة في مؤسسات
التعليم العالي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

60 %من المعلمات مدربات على التخطيط الجيد للدروس

المعلمات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2022-02-14

تاريخ النهاية

2022-02-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

عزوف المعلمات عن التدريب

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
حنان رزيق منصور الطويرقي

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

14

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة رياض األطفال
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

السالمة الشخصية لرياض األطفال ) نحو بيئة آمنة للطفلً)

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

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

2022-01-03

تاريخ النهاية

2022-01-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
مها بنت سفر سلطان البقمي

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

15

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

المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة  /المكتب

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبيرات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

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

عنوان المبادرة

المدرسة االفتراضية في مدارس وبرامج التعليم المستمر

الهدف العام للمبادرة

تحسين فرص التعلم للجميع والتعليم المستمر والقضاء على األميةً .

األهداف التفصيلية

1/تقديم العملية التعليمية في قالب جديد بعيداً عن المدرسة التقليدية 2 /معالجة عدم توفر مقرات في مناطق القرى والهجر التي يقل عدد الطالبات فيها عن العدد
المحدد  3/تحسين جودة التعليم المقدم عبر وسائط التقنية 4/اكتشاف مواهب الطالبات وقدراتهن التقنية والمعرفية والخبرات بعد التحاقهن بالمدرسة وتنميتها  5/مد
جسور التواصل بين المعلمات والمتعلمات في جميع مدارس وبرامج التعليم المستمر في أنحاء المحافظة 6/توسيع قاعدة العمل التطوعي عبر التطوع الرقمي في
المدرسة االفتراضية ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة العامة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-12-19

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2024-03-28

الفئة المستهدفة

طالبات مدارس وبرامج التعليم المستمر ً

مبررات المبادرة
وصف المبادرة
أوجه التميز واإلبداع

آلية التنفيذ

1معالجة مشكلة البعد الجغرافي بين مقرات المدارس باإلضافة لحل مشكلة المواصالت 2-حل لمشكلة عدم إمكانية فتح مدارس في بعض مناطق القرى والهجر التييقل عدد المتقدمات فيها عن النصاب المحدد لقبول الطالبات
مقترح مقدم من إدارة التعليم المستمر ( بنات ) يدمج بين المدرسة التقليدية والمدرسة اإللكترونية للتعليم المستمر ويهدف إلى تقديم خدمة نوعية للفئة المستفيدة من
طالبات مدارس التعليم المستمر ويعمل على االستفادة من األدوات المعرفية والخبرات المتوفرة عبر السحابة االلكترونية ،
1حصول الطالبات على فرص مكافئة في التعليم أسوة بزميالتهن في بقية مدارس التعليم المستمر بنات  2-الدمج بين المدرسة التقليدية والمدرسة الحديثة باستخدامالسحابة االلكترونية واالنترنت  3-تجاوز عقبة البعد الجغرافي في مقرات المدارس البعيدة عن سكن الطالبات  3-مدرسة متفردة في نوعية التعليم المقدم عبر وسائط
التقنية
1/اختيار فريق العمل الهيئة اإلدارية والتعليمية والمتطوعات وتدريبهن
وتأهيلهن لبدء العمل  2/توزيع المهام واألدوار وجدولة االعمال 3/
تسجيل الطالبات وفق الشروط المتبعة  4/عقد االجتماعات وتقديم
ارتفاع مخرجات التعلم للملتحقات بالمدرسة بنسبة  90 %عنها في
االراء والمقترحات وحل المشكالت التي تعترض المبادرة  5/تحديد
مؤشرات األداء
بقية مدارس التعليم المستمر
الفترة الزمنية وفق رغبة المستفيدات  6/عقد شراكات لدعم المبادرة
7/تحديد الفصول  ،والصفوف الدراسية المقترحة للمدرسة االفتراضية
8 /اعداد الجدول الدراسي واألنشطة المرغوبة  9/إتاحة المقررات
الدراسية عبر روابط الكترونية
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آلية المتابعة والتقييم

الزيارات الميدانية والتقنية _ المقابالت  -االستبانات  -قياس رضا المستفيد  -النتائج المتحققة  -أخرى
1استجابة الطالبات في المدرسة االفتراضية لهذا النوع من التعليمبنسبة  90% 2-تمكن الطالبات من االنضمام إلى صفوف الدراسة عبر
المدرسة االفتراضية بنسبة  80%أسوة بزميالتهن  3-تحسين آليات
وجودة التعليم المقدم لهذه الفئة بنسبة  95 % 4-رفع سقف العمل
التطوعي الرقمي بنسبة  95 % 5-تعزيز مواهب وقدرات الطالبات
الملتحقات بالمدرسة االفتراضية ودعمهاًبنسبة90 %

طرق قياس األثر

النتائج المتحققة  -قياس مدى التحسن  -االستبانات  -قياس رضا
المستفيد -أساليب االستقطاب واالبداع واالبتكار

التكلفة الكلية

10000

المخاطر المتوقعة

1ضعف شبكة اإلنترنت في بعض مناطق القرى والهجر  2-عدم توفرأجهزة ذكية لدى بعض الطالبات

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة

اإلدارة التابعة لها

إدارة تقنية المعلومات

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

مسفرة بنت سعيد الزهراني

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة التعليم المستمر بنات

رقم الجوال وااليميل

مسفرة بنت سعيد الزهراني  /رئيس مجلس المبادرة ليلى الخماش  /المدير التنفيذي للمبادرة
الهام الشاعر أ مدير الجودة واالحصاء فايزة الربيعي  /مسؤولة العالقات العامة شيمة الوقداني /
عضو مجلس المبادرة رانيا فشالن /عضو مجلس المبادرة رفعة الغامدي  /عضو مجلس المبادرة
ً adult-e27@hotmail.com - 0541729444
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التوجه األول | تعليم وتعلم ..نوعي

المشاريع








الهدف االستراتيجي الثاني
تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

البرنامج الدولي لتقييم الطالبً.
ًLanguage Assessment
ضم واغالق المدارسً.
ً جلسات حوارية لدعم نواتجًالتعلمً.
ًاإلرشاد التعليمي والمهني )التوجيه المهني).
ًالتطبيقات الرقمية في التربية الفنية.
خطة مخاطر إدارةًتعليم الطائف

ًً
ً
ً
ً
ً





المبادرات

معالجة مهارات المواد الدراسيةً.
خطوات نحو العمق المعرفي.
ًألجلهم.
لغتي عربية صحيحة.
ً
ً
ً

5

4

4

3

3
1

1

0

2

1
0

0

0

0

1
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التدريب واالبتعاث-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج الدولي لتقييم الطالب

وصف المشروع

برنامج يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم بتطوير المستهدفين وتحسين مهاراتهم في مجال القياس والتقويم بما يتماشى مع التوجهات والدراسات الدولية

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 ً

تدريب  1750من معلمات ومشرفات المواد المستهدفة

معلمات الرياضيات والعلوم واللغة العربية والمشرفات عليهن

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2022-02-16

تاريخ النهاية

2022-06-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

كثرة العدد وضيق الوقت تزامن البرنامج مع برامح وزارية تُستحدث و
تستهدف نفس الفئة

التكلفة التقديرية

4000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
إيمان أحمد علي باسبع
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

Language Assessment

وصف المشروع

برنامج وزراي يستهدف معلمات اللغة االنجليزية الستخدام استراتيجيات التقويم الحديثة

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

40 %من المعلمات مطبقات ألساليب التقويم

معلمات جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2022-04-24

تاريخ النهاية

2022-05-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بالحوية -بنات

المخاطر المتوقعة

عزوف بعض المعلمات عن حضور البرامج التدريبية

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
نداء محمد عبدالرحيم الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرسي
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ضم واغالق المدارس

وصف المشروع

اغالق وضم المدارس ذات االعداد القليلة
الهدف التنفيذي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

مؤشر األداء
الرئيسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

التقليل من المدارس قليلة العدد

الفئة المستهدفة

الطالب

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-10-31

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

ًًًًمشرفًالمشروع ً
محمد السواط
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

ً جلسات حوارية لدعم نواتج التعلم

ً

جلسات حوارية يتم من خاللها استقطاب عدد من المعلمات في كافة التخصصات لعرض وإبراز ممارسات تعليمية مميزةًفي الرفع من التحصيل الدراسي وذلك لالستفادة
منها ومحاكاتها فتدعم نواتج التعلم وتحسين التحصيل الدراسي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

عرض  10ممارسات تعليمية متميزة لعدد من التخصصات بهدف الرفع
من مستوى التحصيل الدراسي في المدارس

معلمات وطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-06-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
مهره أحمد عبدهللا الغامدي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اإلرشاد التعليمي والمهني ) التوجيه المهنيً)

وصف المشروع

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

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

توجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

طالب على قدر من معرفة المجاالت والتخصصات العلمية والمهنية
واحتياجات سوق العمل.

طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

قلة الدعم المالي  -استمرار جائحة كورونا  -عدم تجاوب بعض
المؤسسات التعليمية والمهنية.

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
ممدوح عوض العتيبي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التطبيقات الرقمية في التربية الفنية

وصف المشروع

برنامج يهدف إلى دمج التقنية بالتعليم والتعلم في حصص التربية الفنية واستخدام التطبيقات الرقمية إلنتاج أعمال فنية مبتكرة تواكب التعلم االلكتروني

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

 ٨0عمل فني تقني

طالبات مراحل التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2021-08-23

تاريخ النهاية

2022-06-14

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

ضعف الشبكة واالنترنت

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
ياسمين محمد صديق ترسن
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

خطة مخاطر إدارةًتعليم الطائف

وصف المشروع

منهجية تهدف لتعظيم إجراءات األمان في المنظومة التعليمية وتقلل من آثار المخاطر حال وقوعها ورفع الوعي تجاه المخاطر ومضاعفاتها المحتملة.

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

الهدف التنفيذي

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

خطة إدارة المخاطر لتعليم الطائف

اإلدارات والمكاتب في تعليم الطائف

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عدم تقديم اإلدارات والمكاتب تقاريرها المختصة بالمخاطر في بيئتها

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
إبراهيم سفر عبدالغني الغامدي

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

25

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

المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة  /المكتب

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

عنوان المبادرة

معالجة مهارات المواد الدراسية

الهدف العام للمبادرة

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليميً .

األهداف التفصيلية

1-تحسين مهارات الطالبات في جميع المواد الدراسية  2-تطوير مهارات ومعارف المعلمات وأدائهم في تدريس المواد الدراسية ً

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-01-27

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2023-03-14

الفئة المستهدفة

طالبات جميع المراحل الدراسية ً

مبررات المبادرة

عالج الضعف في المهارات الدراسية لدى الطالبات في جميع المراحل الدراسية

وصف المبادرة

مبادرة عالجية تحسينية  ,تعمل على عالج وتحسين المهارات الدراسية لدى الطالبات

أوجه التميز واإلبداع

تشمل المبادرة جميع المواد وجميع المراحل الدراسية مواكبة للمستجدات في جائحة كورونا

آلية التنفيذ

1تصميم المبادرة  2-إعداد قوائم المهارات األساسية للمواد الدراسية3نشر المبادرة على المدارس والتعريف بها لجميع الشركاء  4-تهيئةالمعلمات لتطبيق المبادرة  5-المتابعة والتقويم 6-إعداد التقارير الفصلية
والسنوية وقياس مدى التحسن  7-إعالن المدارس األكثر تحسنا في
التحصيل الدراسي  8-تقديم التغذية للمدارس ومكاتب التعليم

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

1نسبة الطالبات المستفيدات  2-عدد المهارات المستهدفة في كلتخصص

1-نسبة الطالبات المستفيدات  2-عدد المهارات المستهدفة في كل تخصص

المخرجات المتوقعة

1تحسين مهارات الطالبات في جميع المواد الدراسية  2-تعزيز أداءأعضاء المجتمع المدرسي في دعم تعلم المهارات األساسية

طرق قياس األثر

االختبارات البعدية  ,التقارير الفصلية  ,المقابالت والزيارات الميدانية

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

1-اإلجازات المرضية  2-اإلسناد ألقرب تخصص
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الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

مشرف المبادرة

هند عبدالرحمن الزرقي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة اإلشراف التربوي

رقم الجوال وااليميل

اإلدارة التابعة لها ً

إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

1مديرة إدارة اإلشراف التربوي ومنسوبات اإلدارة :تصميم المبادرة  -نشرها مراقبة التخطيط  -تقويمأداء المبادرة بمنهجية من خالل البيانات  -تذليل الصعوبات والمعوقات  -تطوير وتحسين األداء وفق
النتائج  2-مكاتب التعليم  :تكوين فريق العمل  -نشر المبادرة ومتابعة تطبيقها  -عقد اجتماعات منتظمة
مع فريق المبادرة لمناقشة سير عملية التطبيق  -توظيف مشروع بحث الدرس في عملية التطبيق -
دعم المدارس وتذليل الصعوبات دعم قائدي وقائدات المدارس وفرق العمل للتنفيذ  -تحليل نتائج
اختبارات الطالبات  -مراقبة تحصيل الطالبات من خالل البيانات ودراسة النتائج وتحليلها  -وضع برامج
تطويرية تسهم في تقدم المبادرة  -تقويم تطبيق المبادرة وتقديم المقترحات  -رفع تقرير فصلي إلدارة
اإلشراف  -رفع تقرير ختامي  3-المشرفة التربوية  :المشاركة في تطبيق المبادرة  -العمل الفردي
ضمن فرق تعاونية مع مشرفات المواد في تطوير الممارسات التطويرية التعاون مع فرق العمل  -تنفيذ
البرامج المخطط لها  -متابعة تطبيق المبادرة وفق منهجيتها  -مساعدة المعلمات في تحليل نتائج
الطالبات التشخيصية والتجريبية  -تنفيذ زيارات ميدانية إشرافية  -تقديم تقرير فصلي عن نتائج تطبيق
المبادرة المدارس  :تكوين فرق العمل  -نشر المبادرة كمبادرة مستمرة وليست برنامج نحدد بزمن
محدد  -تقديم الدعم للمعلمات  -نشر الوعي بين أولياء األمور والطالبات والتعريف بالمبادرة  -تطبيق
المبادرة ومراقبة التطبيق  -عقد مقارنات مرجعية لدعم وتحسين مستوى الطالبات اتجاه المعلومات
ومشاركتها  -وضع برامج إثرائية تعزيزية وعالجية تسمح بتحسين األداء  -تحفيز منسوبات المدرسة
لتحقق أهداف المبادرة  -تقديم تقرير فصلي لمكتب التعليم  5-المعلمة  :حضور ورش العمل
واالجتماعات التعريفية بالمبادرة  -تنفيذ المسابقات واالختبارات لتحديد مستوى الطالبات  -مراجعة
مهارات المواد األساسية  -إعداد نماذج اختبارية قبلية وبعدية وتنفيذها  -تحليل النتائج ودراستها  -عقد
مقارنات بين نتائج االختبارات وتوظيف أدوات التقويم البناءة إلكساب الطالبات المهارات  -تبادل الخبرات
بين المعلمات وتقديم مقترحات تطويرية  6-المرشدة الطالبية نشر مفهوم المواد األساسية للمواد
الدراسية ألسر الطالبات والمجتمع المدرسي  -تعزيز أدوار واتجاهات أولياء األمور تجاه المبادرة  -تحليل
نتائج الطالبات ورسم الخطط العالجية  -إبراز فعاليات المبادرة على مستوى المدرسة وأولياء األمور 7-
اإلعالم التربوي  :النشر والتعريف بالمبادرة
ً hand.70@hotmail.com - 0503041775
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب
التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم
بشرق الطائف-
بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

عنوان المبادرة
الهدف العام
للمبادرة
األهداف
التفصيلية
نوع المبادرة
تاريخ إطالق
المبادرة
مبررات المبادرة

خطوات نحو العمق المعرفي
تقليص الفجوة بين نتائج اختبارات الثانوية العامة واالختبارات التحصيلية واختبار القدراتً .
1رفع مستوى وأداء طالبات الصف الثالث المتوسط في مهارات الكيمياء والفيزياء  2-تحسين تطبيق أساليب وأدوات التقويم البديل لدى معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ًعالجية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى االدارة/المكتب ً

مستوى التنفيذ

معلمة العلوم في المرحلة المتوسطة -طالبات الصف الثالث
الفئة المستهدفة
ً 2022-06-30
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2021-12-26
المتوسط ً
تدني مستوى أداء الطالبات في المهارات المرتبطة بعلم الكيمياء والفيزياء  -قلة العمق المعرفي لدى معلمات المرحلة المتوسطة في المهارات المرتبطة بعلمي الكيمياء
والفيزياء ( وخاصة أن جميع معلمات العلوم تخصص بكالوريوس أحياء

وصف المبادرة

فرق تآزرية رأسية تستهدف طالبات الصف الثالث المتوسط ومعلماتهن بحيث يتم استثمار معلمات المرحلة الثانوية المتخصصات( كيمياء +فيزياء )لدعم معلمات العلوم لتعميق
المعرفة وتأهيل طالبات الصف الثالث المتوسط للمرحلة الثانوية واالختبارات الدولية)( pisa

أوجه التميز
واإلبداع

استثمار معلمات المرحلة الثانوية في دعم معلمات المدارس المتوسطة وطالباتهن بحيث يتم استثمار معلمات الكيمياء والفيزياء لدعم معلمات العلوم لتعميق المعرفة وتعزيز
مهارات االختبار الدوليpisa

آلية التنفيذ

التخطيط للمبادرة -بناء المبادرة -نشر المبادرة وتثقيف الفئات المستهدفة -تنفيذ المبادرة -التقويم -تقييم
المبادرة 1-عقد اجتماعات منتظمة مع فريق المبادرة لمناقشة سير عملية التطبيق 2-دعم المدارس وتذليل
الصعوبات التي تواجهها في تطبيق المبادرة 3-تحليل نتائج اختبارات الطالبات 4-دعم قائدات المدارس وفرق
العمل التنفيذية في تطبيق المبادرة وتزويدهم بالمعلومات والبيانات 5-تقديم المقترحات حول المبادرة 6-رفع
التقارير الفصلية والختامية. 7-تنفيذ المسابقات واالختبارات لتحديد مستوى الطالبات في مهارات مادة العلوم. 8-
االستثمار االمثل لقنوات عين وحصص التعلم االلكتروني . 9-تحليل نتائج الطالبات في االختبارات القبلية
والبعدية. 10-وضع البرامج العالجية والتعزيزية واإلثرائية المناسبة لعالج الضعف وتعزيز القوة لدي الطالبات. 11-
االستفادة من المقارنات المرجعية في دعم تحسن مستوي الطالبات. 12-المشاركة الفاعلة في نشاطات
المبادرة والفعاليات المتربطة بها. 13-توظيف استراتيجيات تدريسية فاعلة تؤكد على تحقق العمق المعرفي
.14توظيف أدوات التقويم التي تقيس تعلم الطالبات واكتسابهم المهارات 15-تعزيز أدوار واتجاهات أولياء األمورتجاه المبادرة 16-إبراز فعاليات المبادرة على مستوى المدرسة وأولياء األمور

مؤشرات
األداء

رفع مستوى أداء الطالبات في مهارات الكيمياء
والفيزياء بنسبة10%
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تقارير دورية نصف فصلية عن أنشطة أوعية الفرق التآزرية

آلية المتابعة والتقييم

1طالبات ومعلمات يمتلكن عمق في البنية المعرفية لمهاراتالكيمياء والفيزياء  2-طالبات حاصالت على أداء جيد في االختبارات
المحاكية لالختبارات الدولية  3-معلمات يوظفن أدوات وأساليب
التقويم البديل بفاعلية

طرق قياس األثر

االختبارات( القبلية -البنائية -البعدية ) -االستبانات-

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

وجود طالبات غير محصنات وتتم المعالجة عن طريق استثمار قنوات
التعلم االلكتروني قصور في تطبيق بعض المعلمات ألدوات
واستراتيجيات التقويم البديل ويتم معالجته بتزويد المعلمات حقائب
التدريب الوزارية المصاحبة لمشروع تطوير العلوم حقيبة المعلم
لألنشطة الصفية والتقويم

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

أمل ماطر السواط

فريق العمل

طبيعة عمله

رئيسة شعبة العلوم الطبيعية

رقم الجوال وااليميل

اوال :مشرفات شعبة العلوم الطبيعية بمكتب شرقً: 1.ليلى حمدي  2.سمر القثامي  3.بدرية
المالكي (1-متابعة سير عملية تطبيق المبادرة  2-تحليل نتائج اختبارات الطالبات 3-رفع التقارير
الفصلية والختامية إلدارة اإلشراف التربوي عن نتائج تطبيق المبادرة )ثانياً :معلمات الكيمياء في
المدارس الثانويةً: 1.صالحة مطلق الوقدانيً 2.حنان قاسم محمد مذكورً 3.أمال أحمد محمد
مذكورً 4.فوزيه خضران الزهرانيً 5.رانيا ابو بكر بلجون. 6.شريفه عبدهللا الزهراني ثالثاً :معلمات
ًنوره
الفيزياء في المدارس الثانويةً: 1.حنان غالي السالميً 2.بدريه محمد المالكي3.
عبدهللا القحطانيً 4.لطيفه هليل الثبيتي5.نوال حميد القرشيً 6.عبير عبدهللا الزهراني7.نجاح
محمد العتيبيً 8.سارة فهد الحميانيً 9.جواهر النفيعي( تنفيذ ورش العمل واللقاءات التخصصية
لمعلمات العلوم في المدارس المتوسطة )رابعا :معلمات العلوم في المدارس المتوسطة : 1.عزة
ساره معيوض الوقدانيً (1.توظيف استراتيجيات
تهاني القرشي 3.
عتيق الزهراني 2.
تدريسية فاعلة تؤكد على تحقق العمق المعرفي. 2.توظيف أدوات التقويم التي تقيس تعلم الطالبات
واكتسابهم المهارات  3.وضع البرامج العالجية والتعزيزية واإلثرائية المناسبة لعالج الضعف وتعزيز القوة
لدي الطالبات )خامسا :محضرات المختبر : 1.الهام جميل جستنيه( مساندة المعلمة في توظيف
الجانب العملي و تفعيل استراتيجيات تدريسية فاعلة تؤكد على تحقق العمق المعرفي
ً sciences1443kk@gmail.com - 0500800361
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بالحوية -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

عنوان المبادرة

ألجلهم

الهدف العام للمبادرة

رفع الكفاءة الداخلية للنظام التعليميً .

األهداف التفصيلية

1-تحسين مستوى القراءة والكتابة لطالب وطالبات التربية الفكرية  .2-تنمية المهارات اللغوية المتنوعة والمرتبطة بالقراءة والكتابةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2022-02-06

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-12-31

الفئة المستهدفة

طالبات اإلعاقة الفكرية ً

مبررات المبادرة

حاجة الميدان التربوي في مجال التربية الفكرية وباألخص في مجال القراءة والكتابة إلى محتوى تربوي مساند لفئة( معلمات ،طالبات ،أولياء أمور )التربية الفكرية في تعلم
المهارات األساسية للقراءة والكتابة وما يرتبط بها من مهارات فرعية ،باإلضافة إلى الحاجة الماسة إلى محتوى تربوي مساند ومتوافق مع أهداف الخطة التربوية الفردية
لمعلمات وطالبات التربية الفكرية

وصف المبادرة

حقيبة مساندة للقراءة والكتابة وفق المستويات الثالث( أ ،ب ،ج )يمكن تطبيقها على جميع المراحل الدراسية تبدأ بأبسط المستويات المهارية للطالبة وتتدرج مستويات
أعلى مدعمة برامج تقنية .المستوى أ ملزمة تحتوي على المستوى األعلى من الجمل والنصوص القصيرة وماًيرتبط بها من قواعد لغوية متنوعة تتناسب مع قدرات طالب
وطالبات هذا المستوى .المستوى ب ملزمة تحتوي على المستوى المتوسط من الكلمات المتدرجة من السهل إلى الصعب ومن الكلمات القصيرة إلى الطويلة وماًيرتبط
بها من قواعد لغوية متنوعة تتناسب مع قدرات طالب وطالبات هذا المستوى .المستوى ج ملزمة تحتوي على المستوى دون المتوسط من الحروف المتدرجة من السهل
إلى الصعب وماًيرتبط بها من قواعد لغوية متنوعة تتناسب مع قدرات طالب وطالبات هذا المستوى.

أوجه التميز واإلبداع

المبادرة األولى والفريدة من نوعها في توافق محتواها مع أهداف الخطة التربوية الفردية حيث أنها مترجم تطبيقي ألهداف الخطة التربوية الفردية المتنوعة ،كما أنها تدعم
التقنية في تعلم الحروف وذلك باستخدام باركود الحروف في تعلم جميع الحروف ،التدرج في مستوى الصعوبة في المبادرة بإخراج ابداعي مميز

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

1تحليل واقع مستوى طالبات التربية الفكرية في القراءة والكتابة . 2-حصر المهارات األساسية للقراءة والكتابة لطالب وطالبات التربية
الفكرية . 3-إعداد حقيبة ورقية والكترونية مدعومة بالتقنية كقارئ
الباركود . 4-تطبيق المخرج على مجموعة مقننة ثم قياس األثر.

مؤشرات األداء

1طالب وطالبات من فئة اإلعاقة البسيطة( أ )قادرين على قراءةجمل ونصوص بنسبة  30%. 2-طالب وطالبات من فئة اإلعاقة
المتوسطة( ب )قادرين على قراءة كلمات بنسبة  30%. 3-طالب
وطالبات من فئة اإلعاقة البسيطة( ج )قادرين على قراءة حروف
بنسبة30%.

متابعة المبادرة من خالل قياس المستوى القبلي والبعدي للطالبة في المهارات المحددة والمقارنة بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي وقياس مستوى التقدم الذي حققته
الطالبة ،كذلك متابعة المبادرة من خالل النتائج الفترية للطالبة
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يتم قياس أثر المبادرة من خالل تطبيق أدوات القياس البعدي( بعد
تطبيق المبادرة )للمهارات التي تم استخالصها في القياس القبلي عند
تحديد مستوى الطالبة الحالي ،باالضافة إلى المتابعة اليومية وتكرار ما
تعلمته الطالبة سابقاً ومعرفة األثر الناتج من تطبيق المبادرة

المخرجات المتوقعة

اكتساب المهارات اللغوية األساسية المرتبطة بالقراءة والكتابة وما
يرتبط بها من مهارات فرعية من خالل تطبيق مخرج( المالزم
المساندة بمستوياتها الثالث )تطبيقاً فعلياً مالئم للخطة التربوية
الفردية المعدة مسبقاً لكل طالبة

طرق قياس األثر

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

من المخاطر المتوقعة  :عدم تطبيق المبادرة بالشكل الصحيح مما يؤثر
على نتائجها الفعلية ،التعامل مع هذا الخطر :من خالل عمل ورش
عمل دورية توضح المبادرة وآلية تطبيقها وتقييمها .ايضاً من المخاطر
المتوقعة التوقف عن تطبيق المبادرة  ،كيفية التعامل مع هذا الخطر
يكون من خالل تطوير المبادرة ودعمها وتحديثها بشكل مستمر وكذلك
تطويرها من خالل تطبيقها على مواد اخرى

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مكتب التعليم بالحوية -بنات

مشرف المبادرة

حنان حسن مسفر المالكي

فريق العمل

1حنان حسن المالكي الدور :رئيسة المبادرة( إنشاء المبادرة وتصميمها وإعدادها وتنفيذها ومتابعتهاً) 2- ،مديرة المدرسة هيا الروقي الدور :متابعة تطبيق المبادرة وتوزيع األدوار في تنفيذ المبادرة
باإلضافة إلى اقامة االجتماعات الماسة والتواصل مع الجهات االخرى لتسهيل تنفيذ واعتماد المبادرة .
3دالل الحربي الدور :تنفيذ المبادرة مع طالبات المرحلة ومتابعة نتائجها . 4-جواهر الثبيتي الدور :نفيذ المبادرة مع طالبات المرحلة ومتابعة نتائجها

طبيعة عمله

معلمة تربية فكرية

رقم الجوال وااليميل

ً hananhassanalmalki@gmail.com - 0550098426
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بشمال الطائف

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم

عنوان المبادرة

لغتي عربية صحيحةً

الهدف العام للمبادرة

تحقيق الطالب لمراكز متقدمة في المنافسات المحلية والعربية والدوليةً .

األهداف التفصيلية

تعزيز مهارات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  -رفع نتائج الطالبات في االختبارات الدوليةً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

أدبي ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 1444-02-01

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 1444-05-24

الفئة المستهدفة

مستوى االدارة/المكتب ً
طالبات ( الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ) في مدرستي
العينة  :ابتدائية بني عدوان -ابتدائية سامودةً .

مبررات المبادرة

رفع مستوى أداء الطالبات  ،وتحقيق نتائج عالية في االختبارات الدولية ) ، (PIRLSواختبارات تعزيز المهارات.

وصف المبادرة

3كتيبات داعمة لجهود معلمات الصفوف العليا في رفع مستوى أداء الطالبات في االختبارات الدولية ) (PIRLSواالختبارات الوزارية لتعزيز المهارات.

أوجه التميز واإلبداع

تكوين قاعدة ناشئة تحقق نتائج عالية ومشرفة للوطن في االختبارات الدولية.

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم
المخرجات المتوقعة

اإلعالن عن المبادرة -تكوين لجان في المكتب -المخاطبات  -تكوين
لجان في مدارس العينة  -حصر مهارات اللغة العربية  -إعداد كتيبات
لغتي عربية صحيحة للصف الرابع  -الخامس  -السادس -اختبار
إلكتروني أولي وحصر النتائج-معالجة الضعف من خالل تدريبات
وأنشطة الكتيبات -اختبار إلكتروني لقياس التحسن

مؤشرات األداء

متوسط نتائج الطالبات في االختبارات الدولية )  ( PIRLSواالختبارات
الوزارية لتعزيز المهارات بنسبة 50% -متوسط االختبارات القبلية
والبعدية بنسبة70 % .

اختبارات إلكترونية  :تشخيصية  /نهائية  ) - -حل تدريبات وأنشطة كتيبات ( لغتي عربية صحيحةً .
طالبة محققة لنتائج مشرفة للوطن في االختبارات الدولية -طالبة
متمكنة من المهارات األساسية للغة العربية.

طرق قياس األثر

نتائج الطالبات في االختبارات الدولية ) ( PIRLSواالختبارات الوزارية
لتعزيز المهارات.
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التكلفة الكلية

2000

المخاطرًالمتوقعة

عزوف الطالبات عن متابعة وحل األنشطة والتدريبات بسبب كثرة
الواجبات المدرسية  ،ويمكن معالجة ذلك بمنح خطابات شكر
للطالبات المنجزات -عدم توفر الوقت الكافي لمعلمات مدرستي
العينة لمتابعة أداء الطالبات  ،ويمكن التغلب على ذلك باستغالل
حصص النشاط المدرسي وكذلك حصص االنتظار.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة اإلشراف التربوي-بنات

مشرف المبادرة

عبير مسفر محيمل العتيبي  -رانية فائز
الحربي

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرفة اللغة العربية  -معلمة اللغة
العربية

رقم الجوال وااليميل

مشرفة اللغة العربية :عبير مسفر العتيبي( رئيسا )-أ .رانية فائز الحربي( نائب رئيس ) -أً.نورة
تركي المقاطي( عضو ) -أ .عفاف عبدهللا الثبيتي( عضو ) -أ .أريج أحمد باحكيم ( عضو)

ً beero.22@hotmail.com - 0505719714
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التوجه األول | تعليم وتعلم ..نوعي

المشاريع




الهدف االستراتيجي الثالث






تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة













أكاديمية التدريب المنتظم لألسرة
زيادة الوعي بأهمية االختبارات الدولية
مسابقة مبرمجة المستقبل ً
كن حذراً
التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ً
إشراقات في تاريخ المملكة العربية السعودية
ًرفق
تعزيز السلوك اإليجابي في المدارس
األمن األسري
الفن الرقمي بين الواقع والمأمول
تقنيات الرسم والتصوير التشكيلي ً
مشروع ريادة األعمال" ريادي"
العب واتعلم
التصميم الفني مهارة وإبداع ً
المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة
الحوار الطالبي


















منافسةًأولمبياد اللغة العربية
المسرح المدرسي ً
المشروع الوطني للتصاميم العلمية
التقنية ً
المهارات األدبية
تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب
البيئي
كتابة المقال
االولمبياد العالمي للروبوت
الفيرست ليقو ً
تقنيات الخط العربي
نريدها خضراء
المهرجان الثقافي للصغار
مسابقة موهوب
فن الرسم والتصوير التشكيلي
مسابقة الكانجارو
مسابقة البيبراس ً

المبادرات


28

30
20
10

6
0

0

2

1

0

1










تعديل
الطائف تقرأ ً
السالمة الرقمية للطفل ً
همم عالية (ذوي االحتياجات الخاصة) ً
المقهى الحواري ً
تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل ً
العناية بالفئات ذوي االحتياجات الخاصة ً
الخفاق األخضر ً
الفهم القرائي للنصوص الشعريةً

2

0
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أكاديمية التدريب المنتظم لألسرة

وصف المشروع

أكاديمية التدريب المنتظم لألسرة تحت شعار ( االستثمار في األبناء ) هي عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية لبيوت الخبرة العالمية تستهدف األسرة

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

بناء قنوات اتصال فعالة مع األسر وأولياء األمور.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة األسر المشاركة في األنشطة المدرسية بمدارس التعليم العام

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تدريب عدد  2000من األسرة من طالبات و أمهات عبر )  ( 7أكاديميات
معتمدة.

األسرة من  :األمهات  -الطالبات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2021-12-12

تاريخ النهاية

2022-06-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

)1ضعف النت ) . 2عزوف أمهات المرحلة الثانوية.

التكلفة التقديرية

3000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
هناء خضر حمود النمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

زيادة الوعي بأهمية االختبارات الدولية.

وصف المشروع

تقديم برامج ولقاءات واجتماعات للطلبة وأولياء األمور والمعنيين باالختبارات الدولية لزيادة الوعي بأهميتها.

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 ً

اكساب  60000طالب/ة مهارات علمية تساعدهم في أداء االختبارات
الدولية,

الطلبة وأولياء األمور والمعنيين باالختبارات الدولية.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-06-06

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة االختبارات والقبول-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
كوثر عيضة فواز الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة مبرمجة المستقبل

وصف المشروع

برنامج يستهدف تطوير كفايات المعلمات المتميزات وتحسين مهارات الطالبات في مجال البرمجة والتطبيقات االلكترونية من خالل المسابقات والحلقات

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 ً

20%من طالبات المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية المشاركات
في المسابقات

طالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة واالبتدائية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-03-13

تاريخ النهاية

2022-06-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بغرب الطائف-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -مكتب التعليم بشرق الطائف-بنات

المخاطر المتوقعة

تأخر في تسليم المشاريع من قبل الطالبات

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فايقة محمد عدنان الشريف
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

كن حذراً

وصف المشروع

مشروع يهدف إلى توعية الطالبات بخطر الشائعات على أمن الوطن وتوعيتهم بشأن مخاطر تصوير مامن شأنه المساس بأمن الوطن

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

10000طالبة مدربة على مهارات الوعي الفكري وخطر الشائعات

طالبات التعليم العام لجميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أمل محمد الثمالي

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

38

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات

وصف المشروع

فعاليات وبرامج ومسيرات رياضية والهدف منها لممارسة النشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه األنشطة المفيدة،

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 ً

تدريب  ١١٧٩2٧طالبة على برامج وانشطة التربية البدنية المعززة
لصحة الطالبات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

رياضي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

قلة المالعب والصاالت إلقامة االنشطة والفعاليات الرياضية

التكلفة التقديرية

10000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
سميرة معيض ابراهيم
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

إشراقات في تاريخ المملكة العربية السعودية ً

وصف المشروع

مشروع وطني يهدف الى االعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية واالرتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم من خالل لقاءات وطنية وندوات حوارية

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليمية.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

اقامة ثالثة لقاءات وطنية وندوتان باستضافة مختصين في التاريخ
وتدريب  400طالبة

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
سميرة فايز محمد الثبيتي
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

رفق

وصف المشروع

برنامج رفق لخفض العنف

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 ً

تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطالب

الطالب

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مدير عام التعليم

المخاطر المتوقعة

عدم التزام المعنيين بالخطة الموضوعة للبرنامج

التكلفة التقديرية

25000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
سعد محمد علي الشهري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين
تعليم وتعلُّم ..نوعي ً

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تعزيز السلوك اإليجابي في المدارس

وصف المشروع

برنامج يعنى بدعم وتنمية السلوك االيجابي من خالل بيئة محفزة وجاذبة ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز السلوك االيجابي لتحقيق التوافق النفسي
واالجتماعي والتربوي للطالب.

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 ً

تحسين مفهوم الذات وتقدم مستوى اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى
الطالب

الطالب في المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

خدمات

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

انخفاض جودة العمل

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فيصل احمد محسن الحميدي
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
األمن األسري

اسم المشروع

تدريب متطوعين للقيام بتوعية المجتمع من العنف بجميع أشكاله.

وصف المشروع
الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد األنشطة والبرامج المعززة للهوية الوطنية

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تدريب  100متطوعة للقيام بتوعية جميع فئات المجتمع من العنف
بجميع أشكاله وكذلك اآلثار المترتبة عليه.

جميع أفراد المجتمع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-02-01

تاريخ النهاية

2022-06-20

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
كوثر عيضة فواز الحارثي

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

43

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الفن الرقمي بين الواقع والمأمول

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 ً

30طالبة مدربة في مشروع الفن الرقمي /عدد3ورش تدريبية للطالبات
/المشاركة في المسابقات الدولية عدد  3مسابقات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

1500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صافيه ذياب المطيري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
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 واألكرًيليك

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 ً

5000طالبة مدربة على تقنيات الرسم  /المشاركة في المسابقات
الدولية عدد 3مشاركات  /عقد  6ورش تدريبية وملتقيات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-04-28

تاريخ النهاية

2022-02-18

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صافيه ذياب المطيري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مشروع ريادة األعمال" 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  10مشاريع وتدريب  50ميسرة وتنفيذ ملتقى وورشة تدريبية

طالبات المرحلة الثانوية والمتوسط

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

تسرب ميسرات ريادي

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
جمالء مطر مطلق الجعيد
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االولمبياد العالمي للروبوتWRO

وصف المشروع

مسابقة روبوتات عالمية للشباب .تستخدم مسابقة أولمبياد الروبوتات العالمي ليغو مايندستورمز المصنعة بواسطة  LEGO Education.أقيمت ألول مرة في عام 2004
في سنغافورة ،وتستقطب اآلن أكثر من  26000فريق من أك

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 ً

تدريب عدد 200طالبة على مسابقة اولمبياد الروبوت العالمية وتنفيذ
عدد  5ورش وتنفيذ  2معرض

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

العب واتعلم

وصف المشروع

العاب ترفيهيةًعلمية من خالل تطبيقات تقنية

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
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 ً

30طالبة مدربة على تقنيات الرسم  /المشاركة في المسابقات
الدولية عدد 3مشاركات  /عقد ورش تدريبية للطالبات3

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-04-28

تاريخ النهاية

2022-02-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

1500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صافيه ذياب المطيري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة
مجتمع تربوي علمي للطالبات في المملكة العربية السعودية يعرضون فيه تقارير مشروعاتهم البحثية ،وفق محاورً محددةًفيً عدد من الموضوعاتً  ،ومن ثم مناقشتها
وتبادل اآلراءً واالستماع لوجهات النظر المختلفة

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي ً

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الحوار الطالبي

وصف المشروع

برنامج ُيعني بتعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية من خالل تدريب الطالبات على مهارات الحوار فيًمختلف الموضوعات العلمية واالجتماعية والثقافي ،باإلضافة إلى
التدريب على مهارات االتصال

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

الهدف التنفيذي

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطن.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تدريب3000طالبة وإقامة ورش تدريبة  3وندوة حوارية

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

100

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

منافسةًأولمبياد اللغة العربية

وصف المشروع

منافسات اللغة العربية مسابقة سنوية في مادة اللغة العربية ،تتضمن أسئلة عميقة غير نمطية ،وتقيس مستويات التفكير العليا لدى طالبات المرحلتين الثانوية
والمتوسطة بمدارس التعليم العام الحكومي واألهلي ،وتشرف

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 ً

تدريب عدد 1500طالبة وعقد 3ورش تدريبية و 3لقاءات

طالبات متوسط ثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المسرح المدرسي

وصف المشروع

فن المسرح المدرسي أحد الفنون األدبية التي تهدف إلى تنمية المهارات المسرحية في البيئة التعليمية لدى الطالبات وصقل مواهبهن لتقديم عروض مسرحية مدرسية
هادفة في مختلف الموضوعات الوطنية والتربوية واالجتماعي

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 ً

تدريب  2000طالبة وعقد 6ورش تدريبية و 2لقاء

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-03-24

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

2500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية

وصف المشروع

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

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المهارات األدبية

وصف المشروع

مسابقة في مهارات الشعر العربي الفصيح ،والقصة القصيرة ،والتلخيص واإللقاء ،وتستهدف طالبات التعليم العام ،وتن فذ سنوياً على جميع المستويات) :مدرسي،
محلي ،وطني( ،وتتن اول المسابقة مختل ف الموضوعات الوطني

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 ً

تدريب  3000طالبة ورش تدريبة  6مسابقات

طالبات متوسط ثانوي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

3000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني

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

55

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي ً
برنامج جلوب ) (GLOBEالبيئي  :أحد البرامج العلمية الدولية اليت تدعمها اإلدارة الوطنية األمريكية للطيران والفضاء ) ناسا (وينفذ البرنامجًفي الدول المختلفة من خالل
عقد اتفاقيات ثنائية بين الواليات.

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

كتابة المقال

وصف المشروع

فن نثري يعمد فيه الكاتب إلى إقناع القارئ بفكرة محدد أو قضية معينة بأسلوب شيق وجاذب ،وللمقالة عناصر فنية تبدأ بالمقدمة ،فالعرض ،وتنتهي بالخاتم ة،

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 ً

تدريب 2500طالبة وعقد  2ورش تدريبية /مسابقات

ابتدائي ومتوسط

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

3000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االولمبياد العالمي للروبوت الفيرست ليقو

وصف المشروع

مسابقات علمية تنافسية جماعية من بني العلوم والتكنولوجيا والتعليم ،حيثًتجتمع فيه الطالبات بشكل فرق تنافسية من خالل مجموعة من التحديات ومسابقات
الروبوت

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تقنيات الخط العربي

وصف المشروع

تنمية مهارات 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 ً

4000طالبة مدربة على مهارات وتقنيات الخط العربي وتنفيذ  8ورش
تدريبية واقامة  4ملتقيات و 2معرض للمنتجات

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-01-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

2500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صافيه ذياب المطيري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نريدها خضراء

وصف المشروع

زراعة شتالت في المنتزهات والحدائق العامة

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات الزراعة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

المهرجان الثقافي للصغار

وصف المشروع

عمل أدبي ثقافي يجمع بين فنون األدب ) المشاهد الحوارية والعرض المسرحي واإللقاء واإلنشاد ( في لوحة ف نية واحدة ذات وحدة موضوعية واحدة بانسجام وتماسك،
وتكون هذه اللوحة في أحد الموضوعات الوطنية أو التاريخ

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 ً

تدريب 4000طالبة واقامة 3ورش تدريبية

طالبات المرحلة االبتدائية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة موهوب

وصف المشروع

مسابقة علمية سنوية تستهدف الطلبة من الصف السادس االبتدائي الى الصف األول الثانوي ،وتهدف إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والمعلوماتية
والفيزياء والكيمياء واألحياء ،بهدف إلحاقهم بالبرام

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم  ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

فن 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 ً

5000طالبة مدربة على مهارات المشروع الفني  6مشاركات وطنية /
8ورش تدريبية  3ملتقيات و 2معرض

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

3000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صافيه ذياب المطيري
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الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مسابقة الكانجارو

وصف المشروع

عد مسابقة الكانجارو في الرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من  70دولة حول العالم لقرابة  6ماليين طالب وطالبة ،بدأت المسابقة عام  1980م في
أستراليا على يد مدرس الرياضيات بيتر هالرون وقد نجحت

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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
تعليم وتعلُّم ..نوعي

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

مسابقة البيبراس ً
هي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتيةً(علوم الكمبيوتر)ًالتفكير الحسابي بين طالب المدارس في جميع األعمار .عادة ما يتم اإلشراف على المشاركين من قبل
المعلمين الذين قد يدمجونها في أنشطتهم 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 ً

تدريب عدد 800طالبة على مهارات المسابقة وتنفيذ عدد  5ورش

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-02-12

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة حسين حسن السفياني
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة
(ًتعديلً)ً مبادرة تهدف إلى تعديل المفاهيم السلبية لدى الطالب تجاه بعض المهن والحرف.

عنوان المبادرة
الهدف العام للمبادرة

األهداف التفصيلية

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العملً .
1تغيير وتعديل اتجاهات الطالب السلبية تجاه األعمال المهنية والحرفية . 2-التعريف بمجاالت ومميزات العمل المهني وكيفية االلتحاق بالبرامج والتخصصات واألعمالالمهنية والحرفية . 3-نشر ثقافة العمل المهني الصحيحة بين الطالب وأولياء أمورهم والمجتمع التربوي والتعليمي والمجتمع بشكل عام . 4-المساهمة في وضع وتخطيط
البرامج التربوية واإلرشادية التي تسهم في إشباع حاجات الطالب ورغباتهم تعمل وتسهم في تنمية اتجاهاتهم االيجابية تجاه المهن . 5-اجراء الدراسات واألبحاث التي من
شأنها تطوير وتسهيل اجراءات االلتحاق بالمهن والبحث عن كل ماهو جديد في مجال العمل المهني والتقني بما يضمن استمرارية المبادرةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-12-03

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-12-31

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية ً

مبررات المبادرة

1تحقيق رؤية المملكة  2030بتلبية احتياجات سوق العمل . 2-ترسيخ العمل المهني والحرفي في نفوس الطالب . 3-وجود عزوف من بعض الطالب عن األعمال المهنيةوالحرفية . 4-المساهمة في إعادة نشر ثقافة العمل المهني.

وصف المبادرة

تعنى بتعديل اتجاهات الطالب نحو المهن والحرف ,ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم المهني ,وإكسابهم مهارات التخطيط  ,واتخاذ القرار ,وتوفير البرامج والخدمات
اإلرشادية المهنية التي تسهم في تغيير اتجاهاتهم بشكل إيجابي

أوجه التميز واإلبداع

اعطاء الطالب فكرة شاملة عن مستقبل األعمال المهنية والحرفية وكيفية استثمار ماًلديهم من قدرات وميول.

آلية التنفيذ

.إعداد خطة تنفيذية
وجود فريق للقيام بالعمل -.مقرات لتنفيذ الورش الفنية  -إقامة
للبرنامج -
.إبرام
ميزانية مخصصة للبرنامج -
معارض -
.إعداد
.تجهيز حقائب تدريبية -
عقود شراكة -
.التغطيات اإلعالمية للبرنامج.
نشرات تعريفية بالبرنامج -

مؤشرات األداء

تقارير احصائية قبلية وبعدية
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استمارات متابعة التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

المخرجات المتوقعة

1تذليل العقبات التي تواجه الطالب تجاه المهن . 2-تحسين الصورةالذهنية لدى الطالب تجاه األعمال المهنية والحرفية . 3-اكساب الطالب
مهارات مهنية وحرفية تتوافق مع قدراتهم وميولهم . 4-رفع مستوى قيمة
المعمل المهني لدى الطالب وأولياء أمورهم.

طرق قياس األثر

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

1عدم استجابة الطالب للدورات التدريبية . 2-عدم تعاون الجهاتالمشاركة في التنفيذ.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

إدارة التدريب واالبتعاث-بنين

مشرف المبادرة

ممدوح بن عوض العتيبي

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرف توجيه وإرشاد

رقم الجوال وااليميل

التقارير االحصائية القبلية والبعدية.

1د .سالم بن سعيد الشهري ( صاحب المبادرة  ) 2-ممدوح بن عوض العتيبي ( مشرفالتوجيه واإلرشاد  ) 3-عبدالرحمن حماد السواط ( موجه طالبي  )4-فهد محمود الطيب (
موجه طالبي  )5-عبدهللا حسن المالكي( موجه طالبي  ) 6-جمعان أحمد الغامدي ( موجه
طالبي)
ً mao201128@hotmail.com - 0503794592
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة التجهيزات المدرسية

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

الطائف تقرأ

الهدف العام للمبادرة

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العملً .

األهداف التفصيلية

1تحقيق رؤية المملكة  20٣0عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن  2-المساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتسابالمعرفة 3-المساهمة في تثقيف األسرة المجتمع عن طريق القراءة وأهميتها في بناء اإلنسان والمكان  4-تبني األفكار اإلبداعية والمبادرات النوعية واستثمارها في مجال
القراءة  5-تبني الطالب والطالبات الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم  6-التطوع وتقديم خدمات تطوعية متنوعة في مجال زيادة الوعي بأهمية القراءة 7-
العمل التعاوني والتكاتف من كافة الجهات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص في نهضة المجتمع بالقراءة  8-المساهمة في نشر ثقافة التميز  9-المساهمة في تحسين
نواتج التعلم وفي الفهم القرائي  10-المساهمة في ارتفاع درجات الطالب في االختبارات الدولية في القراءة  11-التهيئة للمشاركة في الجوائز العربية والعالمية في
مجال القراءةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

أدبي ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-11

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2025-01-01

الفئة المستهدفة

مستوى محافظة الطائف ً
الطالب والطالبات -المعلمين والمعلمات -منسوبو المدرسة -
األسرة -المجتمع ً

مبررات المبادرة

ضعف الجانب القرائي لدى الطالب والطالبات

وصف المبادرة

مبادرة تهتم بنشر وإعادة ثقافة القراءة ودورها في بناء اإلنسان والمكان وفي رقي وتنمية المجتمع من خالل العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج والمسابقات
والجوائز والملتقيات

أوجه التميز واإلبداع

1المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  2030في بناء مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن ،وكذلك في التطوع من خالل بناء فرقتطوعية في مجال القراءة .2-االبتكار واإلبداع في وجود مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في نشر ثقافة القراءة .3-مواكبة المبادرة للتطور التقني وتطور وسائل التواصل
الحديثة .4-شمولية المبادرة لكافة فئات المجتمع .5-وجود شركات مجتمعية متعددة لنشر ثقافة القراءة .6-شمولية المبادرة للقراءة الورقية واإللكترونية والمسموعة .7-
وجود المكتبات الرقمية في أماكن االنتظار.

آلية التنفيذ
آلية المتابعة والتقييم

من خالل :العمل على تنفيذ الخطة الخاصة بالمبادرة المتضمنة
المخاطبات واإلجراءات اإلدارة -التنفيذ حسب الخطة -المتابعة
المستمرة -التقويم التحسين -اإلعداد لتنفيذ الخطط المستقبلية

مؤشرات األداء

النماذج المخصصة لها

نماذج مخصصة للمتابعة
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1زيادة الوعي بأهمية القراءة  2-تدريب جميع الطالب والطالبات علىمهارات القراءة  3-المساهمة في تفعيل الحراك الثقافي المتنوع في حل
مشكلة ضعف اإلقبال على القراءة  4-تقديم الكثير من المبادرات النوعية
في مجال القراءة  5-تقديم مكتبات رقمية للطالب – وكذلك مكتبة رقمية
في أماكن االنتظار  6-تكوين أكبر فريق تطوعي في مجال القراءة . 7-
تكوين مجلس الثقافة والقراءة على مستوى تعليم الطائف  8-إقامة
معرض إرث وأثر . 9-اعتماد جائزة للتميز في مجال القراءة . 10-بناء أكبر
مكتبة انفوجرافيك في القراءة  11-عقد شراكات مجتمعية في القراءة

طرقًقياسًاألثر

التقارير -االستبيانات -االحصائيات

التكلفة الكلية

40000

المخاطر المتوقعة

1ضعف الجانب المالي وقلة دعم المبادرة  2-تأجيل أو الغاء بعضالمشروعات

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية

اإلدارة التابعة لها

إدارة خدمات الطالب

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

عادل حميدي المالكي

فريق العمل

المشرف على المبادرة  -وحدة القراءة

طبيعة عمله

صاحب ومقدم المبادرة والمشرف عليها

رقم الجوال وااليميل

ً ksa.750@hotmail.com - 0506707921
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة رياض األطفال

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

السالمة الرقمية للطفل

الهدف العام للمبادرة

االهتمام ببرامج الطفولة المبكرةً .

األهداف التفصيلية
نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة

ً

تشجيع المجتمعات الرقمية اإليجابية فيما يسهم في تشكيل وعي وتوجهات جيل العصر الرقمي . -تعزيز الوعي اإللكتروني لدى األطفال و أولياء األمور بمخاطر االنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي وسبل الحماية منه . -تأهيل المعلمات و األسر بسبل مواجهة هذه التحديات و تأمين البدائل بما يحقق السالمة الرقمية ألطفالهمً .
عالجية ً
مستوى محافظة الطائف ً
مستوى التنفيذ
علمي ً
تصنيف المبادرة ً
ً 2019-09-24

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2024-12-30

أطفال  -أسر  -المجتمع المحلي  -الروضات ً

الفئة المستهدفة

مبررات المبادرة

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

وصف المبادرة

تعزيز السالمة الرقمية و حماية األطفال من تحديات ( اإلنترنت ) حيث أن جودة الحياة الرقمية تعكس رؤية المملكة  20٣0كونها تمثل استجابة لحاجة مجتمعية أساسية ،
و عنصراً داعماً لآلباء و األمهات و المجتمع.

أوجه التميز واإلبداع

مواكبة الطفرة التقنية استهداف الفئة العمرية( فئة األطفال)

آلية التنفيذ

ترشيح الروضات المعنية بالتطبيق  -اعداد الورش التدريبية  -بدء عمليته
التدريب للفئات المستهدفة  -المخرجات

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

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

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

طرق قياس األثر

استبانات للفئات المستهدفة

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

عدم وجود دعم المادي

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة رياض األطفال

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

وفاء بنت محمد العوفي

فريق العمل

فاطمة محمد علي العتيبي  /رئيس غزيل محمد العصيمي  /نائبا وفاء محمد العوفي  /منسقا ومقررا

طبيعة عمله

مشرفة تربوية بإدارة رياض األطفال

رقم الجوال وااليميل

ً w.msummit1435@gmail.com - 0500856108
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

همم عالية (ذوي االحتياجات الخاصةً)

الهدف العام للمبادرة

العناية بالفئات ذوي االحتياجات الخاصةً .

األهداف التفصيلية

1ـ تنمية االنتماء الوطني للطالبات. 2ـ اكساب عدد كبير من الطالبات مهارات هامه وقدرات متميزة. 3ـ التهيئة النفسية الجيدة للطالبات المستهدفات من خالل رفع الثقة
بالنفس.4ـ مشاركة طالبات التربية الخاصة في األنشطة بنسبةً 80 % .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-12-24

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-13

الفئة المستهدفة

مدارس التربية الخاصة ً

مبررات المبادرة

لفت االنظار إلى هذه الفئة الغالية على قلوبنا وتلمس احتياجاتهم لتقديم ماًيناسب ميولهم وقدراتهم من برامج وأنشطة تساعد على بناء الشخصية اإلسالمية الوطنيةالمتوازنة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع

وصف المبادرة

تحرص المملكة العربية الســـعودية على االرتقاء بالتعليم إلى مســـتويات متقدمة ،من ناحية المنهج واألداء والمخرجات التعليمية ،مواكبه للتقدم الحاصـــل في العلوم
والتكنولوجيا والمعارف البشرية .ولم تفصل المملكة التربية الخاصة عن التعليم العام في مستوى االهتمام  ،بل أولت اهتماماً متزايداً للفئات الخاصة  ،لذا فإن هذه المبادرة
جزء من هذا االهتمام  ،حيث ت ستهدف المبادرة فئة التربية الخا صة عن طريق تحفيزهن للم شاركة في األن شطة ح سب قدراتهن لرفع ثقتهن بأنف سهن وتهيئتهن نف سياً
للم شاركة في بناء هذا الوطن وللتفاعل مع مجتمعهن من خالل شخ صية متوازنة وم ستقرة من الناحية النف سية واالجتماعية  ،ولتكون هذه المبادرة نقطة انطالق لعناية
اكبر واهتمام اوسع في مجال األنشطة الالصفية لهذه الفئةً .

أوجه التميز واإلبداع

تشجيع األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة على المشاركة اإليجابية في االعمال المجتمعية وعلى ممارسة كافة أنواع الهوايات بتقديم الرعاية والدعم لهم في كافة
المجاالت واألنشطة والمناسبة ألنماط التعلم لديهم لبناء شخصية سوية فاعلة ومشاركة في خدمة الدين والوطن.

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

71

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

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

•ورش عمل ملتقيات مكثفة عن بعد • عقد دورات تدريبية مكثفة
على أيدي خبراء وخبيرات • زيارات للمعاهد ومدارس التربية الخاصــة
والمراكز المختصـــة حضـــورياً وعن بعد مع مراعاة االحترازات الوقائية
للوقوف عن قرب على احتياجات الفئة المستفيدة وتقديم ماًيناسبها
•طرح أوراق عمل من الخبراء والمهتمين على مســــتوى المملكة
لمناقشــة ما تحتاجه هذه الفئة وما قدم لها وما ســوف يقدم • إجراء
مســــابقات مقننة وفق ضــــوابط وآليات وأهداف موجهه لهذه الفئة
الكتشــاف قدراتهم وميولهم وتوجيهها التوجيه الصــحيح بما يكفل لهم
نمو ســوي • إقامة معرض حضــوري وافتراضــي ألعمال المتســابقات
لدعمهم وتشـــجيعهم وزيادة ثقتهم بأنفســـهم • عمل شـــراكات
للمهتمين بهذه الفئة الغالية والراغبين بتقديم الدعم وابتغاء االجر من
هللا تعالى

مؤشراتًاألداء

مشاركة طالبات التربية الخاصة في األنشطة بنسبة  85%ومشاركة
طالبات االحتياجات الخاصة بنسبة40%

متابعة داخلية عن طريق ورش العمل اجتماعات استبانة الكترونية -متابعة خارجية عن طريق المقابالت والزيارات استبانة الكترونية -التقييم وهو عن طريق ورش العملوحلقات النقاش واستبانات الكترونية ً
اكساب عدد كبير من طالبات التربية الخاصة مهارات هامة وقدرات
متميزة تتناسب وأنماط التعلم لديهم التنويع في البرامج والمناشط
والمسابقات المقدمة لهذه الفئة لتتالءم مع قدراتهن إقامة الدورات
والورش التدريبية بناء على االحتياج التدريبي لهذه الفئة لتحقيق
األهداف المرجوة منها

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

20000

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل المستفيدين من طالبات التربية الخاصة وذوي االحتياجات
الخاصةً .

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

فوزية بنت عوض هللا الحارثي مديرة إدارة نشاط الطالبات رئيسة اللجنة  -أميرة عمر السفياني–المجال الثقافي – متابعة األندية  -صالحة السفياني – المجال العلمي -منال محمد الحمياني
–التدريب والبرامج العامة -أمل محمد الثمالي -المجال االجتماعي -سلطانة عيضة الزايدي –
تجويد العمل -صافية ذياب المطيري -المجال الفني -جمالء مطر الجعيد -ريادة االعمال  -أصالة
المالكي-المجال التطوعي -حياة سعد العمري -تنظيم اللقاءات والزيارات -سميرة معيض
المالكي -المجال الرياضي -نوف السليماني-رحاب المعاوي-نوره الحارثي-المساعد اإلداري

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

ً nashat.altaif1@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

المقهى الحواري

الهدف العام للمبادرة

تفعيل مشاركة المجتمع في البرامج والمناشط التعليميةً .

األهداف التفصيلية

)1مناقشة القضايا الوطنيَّة االجتماعيَّة والثقافيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة والتربويَّة وغيرها  ،وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته ). 2تشجيع أفراد المجتمع
ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسهام والمشاركة في الحوار الوطني ). 3اإلسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطيَّة واالعتدال ). 4
اإلسهام في توفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع ). 5وضع رؤى استراتيجيَّة لموضوعات الحوار الوطنيً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-12-26

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-13

الفئة المستهدفة

جميع فئات المجتمع ً

مبررات المبادرة

تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على االسهام والمشاركة في الحوار الوطني واالسهام في صياغة الخطاب اإلسالمي الصحيح المبني على الوسطية
واالعتدال وتوفير البيئة المالئمة إلشاعة ثقافة الحوار والتعايش داخل المجتمع والبعد عن التطرف بشتى أنواعه.

وصف المبادرة

الحوار من أهم أدوات التواصــل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصــادي التي تتطلبها الحياة في المجتمع المعاصــر لما له من أثر في تنمية قدرة األفراد على التفكير
الم شترك والتحليل واال ستدالل ،كما ان الحوار من األن شطة التي تحرر اإلن سان من االنغالق واالنعزالية وتفتح له قنوات للتوا صل يكت سب 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 وبديالً عن
سوء الفهم والتقوقع والتع سف.وت سعى المبادرة إلى الم ساهمة في تكوين مجتمع سعودي محاورًعالمياً متوا صل ح ضارياً ي سهم في تعزيز ال صورة الذهنية االيجابية عن
المملكة العربية السعودية ويحافظ على الوحدة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من خالل ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتالحم الوطني

أوجه التميز واإلبداع

توفير مناخ مجتمعي حواري متكامل لجميع أفراد المجتمع وتقديم الدورات التدريبية التطويرية والجلسات الحوارية واالستشارات الشرعية واالجتماعية والنفسية بما يكفل
تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من خالل ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتالحم الوطني
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آلية التنفيذ

•أوال /تخطيط المبادرة :عمل خطة للبرامج وتحديد خطة خاصـــة لكل
فعالية • تحديد احتياجات الم شروع • اإلعالن عن المبادرة بكافة و سائل
االعالم • إجراء الم خاطبات وأخذ المواف قات • تشــــكيل فريق الع مل
وت حد يد الم هام والو ظائف الم حددة • ت حد يد الشــــرا كات المجتمع ية
والتوا صل معهم • إدارة المخاطر • ثانياً /تنظيم وتنفيذ المبادرة •  /تحديد
آلية وإجراءات تنفيذ المبادرة • تحديد مؤشــــرات القياس • .التوثيق
واالعالن • الترتيب والمتابعة ثالثاً /تقييم المبادرة •  /التقييم المســتمر
للمبــادرة وتقييم األثر واالســــتــدامــة • التغــذيــة الراجعــة ( التفكير
) التقدير واالعتراف بالجهود واالحتفال
االسترجاعي •

آلية المتابعة والتقييم

مؤشراتًاألداء

تدريب ماال يقل عن 70%من شــــرائح المجتمع على ثقافة الحوار
الوطني ون شرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق الم صلحة
العامة ويحافظ على اللحمةًوالوحدة الوطنية.

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية
اللقاء الوطني األول :الغلو واالعتدال .رؤية منهجية شاملة .اللقاء الوطني
الثاني :المرأة حقوقها واجباتها وعالقة التعلم .اللقاء الوطني الثالث :
قضـــايا الشـــباب ...الواقع والتطلعات .اللقاء الوطني الرابع :التعامل مع
الثقافات العالمية .اللقاء الوطني الخامس :التعلم وســبل التطوير .اللقاء
الوطني الســــــادسً :مجــاالت العمــل والتوظيف( حوار بين المجتمع
ومؤ س سات العمل ).اللقاء الوطني ال سابعً:الخدمات ال صحية( حوار بين
المجتمع والمؤســســات الصــحية ).اللقاء الوطني الثامنً:االعالم والواقع
وســــبل التطوير .اللقاء الوطني التاســــع( :التطرف وآثاره على الوحدة
الوطنية( ً

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

10000

المخاطر المتوقعة

•عدم تفاعل الجهات المعنية بالشراكة • عدم اإلسهام والمشاركة
في الحوار الوطني من قبل أفراد المجتمع.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

اللجنة العليا  /سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طالل بن مبارك اللهيبي معتمد -
وسعادة المساعدة للشؤون التعليمية بنات أ/مها بنت طاهر الزايدي رئيسة اللجنة _ مديرة
إدارة نشاط الطالبات أ/فوزية بنت عوض هللا الحارثي نائبة رئيسة اللجنة وصاحبة المبادرة تنفيذ
وإشراف مشرفة النشاط أ/أميرة بنت عمر السفياني نائبة رئيسة اللجنة ومتابعة أندية الحي -
مشرفة النشاط أ/أمل بنت محمد الثمالي متابعة لتنفيذ الفعاليات الواردة بالخطة – مشرفة
النشاط أ/منال بنت محمد الحمياني البرامج والتدريب - -ومشرفة النشاط أ/صافية بنت ذياب
المطيري متابعة لتنفيذ الفعاليات الواردة في الخطة ومديرة نادي حي الثانوية الثالثة أ/أمل
الطويرقي متابعة لتنفيذ الفعاليات الواردة في الخطة
ً a.nashatbanat@gmail.com - 055887635
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

معكم

الهدف العام للمبادرة

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العمل ً

األهداف التفصيلية

تأهيل طالب دور الشؤون االجتماعية بمحافظة الطائف على مهارات تعزيز التكيف االجتماعي اإليجابي مع األسرة والمجتمع المحيط .من خالل  : 1-استثمار أوقات الفراغ
الطالب المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة  .2-إكساب الطالب المستفيدين المهارات الالزمة للعودة بهم للحياة اآلمنة والنفوس المطمئنة –  .3مساندة الطالب
المستفيدين بتقديم االستشارات التربوية من المختصين لصناعة النجاح وخلق روح المبادرة لديهمً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

أدبي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة العامة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2022-01-02

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-06-30

الفئة المستهدفة

طالب دور الشؤون االجتماعية بمحافظة الطائف ً

مبررات المبادرة

1.قلة البرامج المنفذة لهذه الفئة المستهدفة  .2.بعث روح األمل في نفوس الفئة المستهدفة والعودة بهم إلى التكيف االجتماعي اإليجابي  .3.زيادة مستوى الوعي لدى
الفئة المستهدفة ببرامج تربوية وترفيهية تلبي لديهم روح المبادرة لصناعة النجاح في الحياة وتغرس فيهم القيم النبيلة.

وصف المبادرة

برامج نوعية تربوية ترفيهية تقدم لطالب دور الشئون االجتماعية تستهدف غرس القيم وتنميتها وتعهدها وصقل هذه الشخصية لتتجاوز المرحلة التي تمر بها ولتعود بها
لالنضمام في حضن األسرة الدافئ وفي محيط المجتمع الواعي وتتكيف مع ظروف المرحلة االجتماعية بإيجابية.

أوجه التميز واإلبداع

1.بناء منهجية متكاملة لتنفيذ المبادرة تتضمن الجوانب المعرفية واإلثرائية واألنشطة الترفيهية والرياضية  .2.دراسة الحاالت وفق منهجية علمية وتقديم االستشارات
التربوية المناسبة للمستفيدين.

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

1.التخطيط . 2.دراسة الحاالت . 3.إعداد منهجية البرامج تشمل
المحتوى المعرفي( دورات تدريبية .ورش عمل .استضافات وحوارات )
واألنشطة والفعاليات الترفيهية( تقني .رياضي .ترفيهي .فني .) 4.
التنفيذ . 5.التقويم

مؤشرات األداء

تأهيل  50طالب من الفئة المستهدفة

1.يتم تعبئة استمارة تقرير تنفيذ لكل برنامج نفذ . 2.تعبئة بطاقة مؤشرات أداءًتنفيذ كل برنامج
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1يتم استثمار أوقات الفراغ عدد  50طالب من الفئة المستهدفةببرامج ترفيهية وتربوية ومهارية . 2.يتم اكساب الطالب مهارات
متنوعة فيًفنًالتعاملًمعًاآلخرينً-٣صناعة النجاح .كيف يكون
إيجابيا .وكيف يكون مباد  3.يتم تقديم عدد  4استشارات أسرية.

طرقًقياسًاألثر

استطالع رأي الفئة المستهدفةً) أولياء األمور(

التكلفة الكلية

15000

المخاطر المتوقعة

1التصاريح النظامية .مخاطبة الجهات ذات العالقة  2عدم توفر الدعم
المالي .عن طريق الرعاية بالشركات والمؤسسات التجارية . 3عدم
تفاعل الطالب المستهدفين مع البرامج المنفذة تكثيف العملية
االعالمية وزيادة الحوافز بأنواعها . 4استمرار جائحة كورونا تنفيذها
بوسائل التقنية الحديثة عن بعد.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

عزيز بن عبدالعزيز الشريف

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرف تربوي

رقم الجوال
وااليميل

سامي بن عايض العصيمي مدير إدارة النشاط الطالبي المشرف العام  -عبدهللا بن ناصر الحليفي
مساعد مدير إدارة النشاط الطالبي نائب المشرف العام  -عزيز بن عبدالعزيز الشريف مشرف تربوي
مشرف المبادرة  -طارق بن عيضة الثقفي .مشرف تربوي .منظم ورش العمل  -د .جمعان بن محسن
الزهراني .منظم الندوات  -شادي بن حماد الحارثي .معلم-تنفيذ البرامج الرياضية -إبراهيم محمد
الحارثي .معلم .تنقيذ البرامج الترفيهية-سعد المنجوميً.مدير مدرسة سلمه بن هشام .المهام
اإلدارية  -مهدي الحارثي .معلم .مسؤول الشراكات  -سعد القثاميً.معلم .البرامج الثقافية -علي بن
خليل الغانمي .معلم .البرامج الثقافية
ً abdalazaz_s@hotmail.com - 0541033314
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التربية الخاصة  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

نماء

الهدف العام للمبادرة

العناية بالفئات ذوي االحتياجات الخاصة ً

األهداف التفصيلية

نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة

مبررات المبادرة

وصف المبادرة

أوجه التميز واإلبداع

1حل المشكالت التي تواجه األطفال من( الميالد  – 6سنوات) 2-الوقوف على تنمية المهارات والقدرات لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة وممن لديهم ضعف مناألطفال العاديين. 3-تدريبهم وتعليمهم من الناحية اللغوية ،واالدراكية ،والمعرفية ،والكيفية ،واألكاديمية. 4-تعليمهم وتدريبهم على توظيف المفردات بالشكل المناسب
للعمر الزمني للطفل . 5-تحويل السلوكيات السلبية ألطفال التربية الخاصة الى سلوكيات إيجابية فعالة. 6-الوصول بالطفل الى المستوى الذي نطمح أن يصل اليه من
تنمية وإتقان المهارات األساسية. 7-تأهيل الطفل لالندماج بالمجتمع ،والتعامل مع أقرانه في البيئة التعليمية. 8-تعزيز التعاون بين االسرة والمدرسة للتعامل مع الطفل
وتطوير مهاراته ،مما يساعد على تحسين نمط حياته بالمستقبل . 9-المساهمة في تنمية مهارات وقدرات أطفال التوحد من خالل البرامج التطوعية المساندة. 10-تدريب
وارشاد االسر على ممارسة المهارات بشكل جيد مع أطفالهمً .
عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

أطفال ذوي االحتياجات الخاصة من الميالد الى سن 6
الفئة المستهدفة
سنوات ،واألطفال ممن لديهم تأخر في المهارات االدراكية
ً 2022-06-30
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2021-12-19
والتنشئة االجتماعيةً .
1باعتبار أن مراحل النمو األولية ذات أهمية بالغة في نمو الطفل وتكيفه ،وعليه فإن التدخل المبكر في هذه المرحلة سوف يسهم بدون أدنى شك في تنمية قدرة الطفلاالدراكية والحركية وتحسن السلوك االنفعالي واالجتماعي . 2-لما لوحظ على أطفالنا من ذوي االحتياجات الخاصة وممن لديهم ضعف في القدرات والمهارات من الميالد
الى سن يستطيع الطفل أن يستفل بذاته ويكون على قدر معرفي جيد بتوظيف المهارات األساسية بشكل يناسب عمره الزمني مقارنة بأقرانه.3-إن توفير برامج التدخل
المبكر قد يخفف من اإلعاقة أو يمنعها ،وبالتالي يحد من تحويل أعداد كبيرة لبرامج التربية الخاصة مما يؤدي بالتالي الى تخفيف الجهد والتكلفة المادية المتوقعة على
تقديم خدمات تربوية متخصصة .4-لذا فإن توفير برامج التدخل المبكر الغنية بالمثيرات في السنوات األولى من حياة الطفل يساعد بشكل مؤكد في اكتسابه مختلف
المفاهيم والمهارات الضرورية سواء كانت لغوية ،أو معرفية ،أو سلوكية ،أو اجتماعية ،أو اكاديمية ،وذلك حسب حالة كل طفل .5-للتدخل المبكر أثر بالغ في تكيف االسرة
والتخفيف من األعباء المادية والمعنوية نتيجة وجود حالة اإلعاقة لديها ،إضافة الى التأكيد على أهمية مشاركة االسرة وإبراز دورها األساسي في تقديم المعلومات
الضرورية واسهامها في تنفيذ تلك البرامج .6-إن للتدخل أولوية وطنية في كثير من دول العالم المتقدمة فقد سنت حكومات تلك الدول تشريعات وقوانين تنص على أهمية
اكتشاف مشاكل األطفال وعالجها في وقت مبكر
(نماء )ويقصد بها( النمو والزيادة والكثرة ،ويقصد بها أيضاً نمو وتنمية القدرات والمهارات وتطورها حسب استجابة وقدرات كل طفل .وتحسين نمو المهارات والقدرات لألطفال
في سن مبكرة للغاية بما يضمن جودة الخدمة المقدمة ).فكرتها :نشأت فكرة المبادرة من مالحظة وجود قدرات متميزة لدى األطفال من مرحلة الميالد وحتى سن الست
سنوات وبسبب وجود مشكالت خلقية أو جينية أو صحية أو بيئية أو اجتماعية تحد من تطور تلك القدرات والمهارات وتقلل من النمو الحركي والمعرفي واالستكشاف
والتواصل االجتماعي والبيئي .كان ذلك دافعاً قوياً للبحث عن حلول احترافية وبطريقة مهنية لتطوير واستغالل القدرات والمهارات وإجراءات التدخل المبكر عليهم من
اختبارات ومقاييس وتدريبات نطق وتخاطب ومهارات استغاللية وانشطة تعليمية وترفيهية للكشف عنها ،وخلق أساليب حديثة لمخرجات تواكب الطموح وتحقق الرؤية.
ما يميز المبادرة :التفرد بالتركيز على مرحلة الميالد حتى بلوغ عمر ست سنوات)كيفية تفردها :التركيز على القدرات والمهارات باحترافية ومهنية عالية غير
مسبوقة.جوانب االبداع فيها :تحقيق المبادرة بطرق علمية ممنهجة واحترافية في التطبيق.
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آلية التنفيذ

أنشــطة( محســوســة وغير محســوســة )مقاييس البورتج ’
هيلب ،العاب فك وتركيب ،بزل الجســــم ،المالبس ،األلوان،
الفواكه وغيرها ،داتا شو ،سبورة ذكية.

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

1حصــر المشــكالت .المؤشــر حل ماال يقل عن ٪ 90من المشــكالت . 2-تحديدالمهارات والقدرات .المؤشــر تنمية ماال يقل عن ٪ 92من المهارات والقدرات . 3-
تعليم وتدريب من الناحية اللغوية .المؤشــر تدريب ماال يقل عن ٪ 90من األطفال
على الناحية اللغوية . 4-توظيف المفردات .المؤشــر تدريب ماال يقل عن ٪ 99من
األطفال على توظيف المفردات . 5-تحويل الســلوكيات الســلبية .المؤشــر تدريب
ماال يقل عن  99%من األطفال الســلوكيات اإليجابية الفعالة . 6-تأهيل األطفال
لالندماج .المؤشــر تأهيل ماال يقل عن ٪ 90من األطفال على االندماج . 7-تدريب
االســــر .المؤشــــر تدريب ماال يقل عن ٪ 95من أولياء األمور . 8-تعزيز التعاون .
المؤشـــر تحقيق التعزيز بما ال يقل عن. 9- ٪ 98المســـاهمة في تنمية مهارات
وقدرات أطفال التوحد .المؤ شر تدريب ماال يقل عن  98%برامج تطوعية م ساندة
10-الوصول بالطفل ..المؤشر تحقيق الهدف بنسبة ال تقل عن.٪ 98

نماذج ،أوراق عمل ،جداول ،مقاييس.
•1أطفال ليس لديهم مشكالت تحد من نموهم وتطور فكرهموقدراتهم . 2-أطفال لديهم مهارات مصقولة وقدرات ممكنة مترجمة
على أرض الواقع . 3-أطفال قادرون على إدارة الحوار والنقاش بلغة
جيدة . 4-أطفال قادرون على إدراك وتوظيف المفردات المناسبة للعمر
الزمني لهم . 5-أطفال قادرين على التكيف مع محيطهم المدرسي
وبيئتهم االجتماعية يمارسون سلوكيات مرغوبة . 6-أطفال ذو
شخصيات مؤثرة وذو أثر فعال في المجتمع يشار لهم بالبنان . 7-
أطفال قادرون على االندماج بالمجتمع بدون عوائق . 8-أطفال
يسهمون في تنمية مستدامة لبناء الوطن . 9-أطفال يكتسبون
مهارات ومعارف واتجاهات إيجابية نحو التعلم والمجتمع في بيئة آمنه
ومشاركة مجتمعية خالقة . 10-أسر مدربة تدعم اطفالها بشكل
صحيح لتحقيق الهدف.

طرق قياس األثر

استبانة مصممة بناء على األهداف والبرامج مقننة ودقيقة.

التكلفة الكلية

15000

المخاطر المتوقعة

•تاريخ البدء فيها قبل اصدار الوثيقة ،أخذ الموافقة المبدئية مع ما يتوافق مع
اليوم العالمي لإلعاقة • .نأخر االهل أو عدم الحضور ،االلتزام وفق الجدول
الزمني • .حدوث خلل تقني أناء تطبيق المبادرة ،تأجيلها وفق جدول زمني • .
في حالة اعتذار معلمة متخصصة في مجال معين بسبب ظروف طارئة  ,تستبدل
بمعلمة أخرى لها نفس مميزات التخصص.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة التربية الخاصة  -بنات

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

حليمة محمد حسين البقمي

فريق العمل

طبيعة عمله

معلمة تدريبات سلوكية ومديرة مركز
األمير سلطان لخدمات التربية الخاصة

رقم الجوال
وااليميل

معلمة تدريبات سلوكية وتدخل مبكر :حليمة محمد البقمي ،معلمة نطق وتخاطب :هناء عبد هللا النفيعي ،وايمان جبير
الخالدي ،معلمة تدخل مبكر تربية خاصة إعاقة فكرية :فاطمة عبد الحفيظ مرغالني ،معلمة تربية خاصة توحد(تطوع ):
نورة عبد هللا القحطاني ،مستشفى األطفال :استشاري الطب النفسي لألطفال والمراهقين الدكتور /هيم خالد
القرشي ومدير عيادة النمو بمستشفى األطفال الدكتور  /ماجد الحارثي طبيب أطفال مركز رحاب :سمير الحارثي،
أخصائي عالج طبيعي ووظيفي :مركز رحاب ً

ً k1w2m3@hotmail.com - 0557555071
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

الخفاق األخضر

الهدف العام للمبادرة

تنمية الهوية اإلسالمية لتعزيز األمن الفكري وحماية الوطنً .

األهداف التفصيلية

•تعزيز القيمة الوطنية للعلم في نفوس أبنائنا وبناتنا ومواطنينا وحتى المقيمين على ارضنا •.تعريف المجتمع بنظام العلم ومعرفة األصول المتعلقة برفعه •.ربطه بالسيادة
والشريعة اإلسالمية وكلمة التوحيدً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-12-25

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-13

الفئة المستهدفة

المدارس  /المجتمع بكافة مؤسساته ً

مبررات المبادرة

زيادة وعي المجتمع بأهمية ومكانة العلم الدينية والوطنية الحد من انخفاض مستوى االحساس بالمسئولية تجاه العلم رفع مستوى وعي المجتمع بنظام العلم وبروتكوالته

وصف المبادرة

يمثل علم المملكة العربية السعودية حالة استثنائية بين اعالم دول العالم فهو العلم الوحيد الذي ال ينكس ابدا ،كما أن وجود الشهادتين منحت العلم السعودي احتراماً
خاصاً انسجاماً مع قدسية الشهادتين ،وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز احترام النشء لراية التوحيد وتعريفهم بأنظمة العلم السعودي وبروتكوالته .مبادرة الخفاق األخضر
مبادرة تثقيفية توعوية وطنية تنشر ثقافة االعتزاز بالعلم السعودي ومكانته لدى النشء

أوجه التميز واإلبداع

اصدار أدلة تربوية لكافة المراحل للعلم السعودي

آلية التنفيذ

_اصدار ادلة تربوية لمختلف المراحل العمرية _ • 2اصدار حقائب
تدريبية مساندة _ • 3بناء سارية بمكان واضح على أحد مداخل مدينة
الطائف _ • 4وضع ضوابط لبيع العلم السعودي في المحالت التجارية •
_5استحداث نادي العلم السعودي وفق مهام ونماذج خاصة داخل
حصص النشاط _ • 6تصميم مسابقات إثرائية حول دالالت العلم
والتعريف بنظامه ومواصفاته • متابعة تأمين االعالم واستبدال التالف
من مصنع واحد • ورش عمل ملتقيات مكثفة عن بعد تعزز القيم
الوطنية للعلم في نفوس المواطنين • إقامة معرض حضوري وافتراضي
للتعريف بمراحل العلم من انتاج الطالبات _ • 1اجراء دراسة بعدية
لقياس ومتابعة أثر المبادرة على المجتمع وجمع البيانات وتحليل النتائج

مؤشرات األداء

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

متابعة داخلية عن طريق ورش العمل اجتماعات استبانة الكترونية -متابعة خارجية عن طريق المقابالت والزيارات استبانة الكترونية -التقييم وهو عن طريق ورش العملحلقات نقاش واستبانات الكترونية
اصدار ادلة تربوية لمختلف المراحل العمرية . 2.بناء سارية بمكان
واضح على أحد مداخل مدينة الطائف . 3.وضع ضوابط لبيع العلم
السعودي في المحالت التجارية . 4.استحداث نادي العلم
السعودي وفق مهام ونماذج خاصة داخل حصص النشاط . 5.
تصميم مسابقات إثرائية حول دالالت العلم والتعريف بنظامه
ومواصفاته . 6.متابعة تامين األعالم واستبدال التالف من مصنع
واحد.

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

100000

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل الجهات المعنية بالشراكة

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

فوزية بنت عوض هللا الحارثي مديرة إدارة نشاط الطالبات رئيسة اللجنة وصاحبة المبادرة تنفيذاواشراف -سلطانة عيضة الزايدي – نائبة رئيسة اللجنة ومتابعة تنفيذ الخطة  -صالحة السفياني –
المجال العلمي -أمل محمد الثمالي -المجال االجتماعي -صافية ذياب المطيري -المجال الفني -
جمالء مطر الجعيد -ريادة االعمال  -منال محمد الحمياني– التدريب والبرامج العامة -أصالة المالكي-
المجال التطوعي -سميرة المالكي – المجال الرياضي -حياة سعد العمري-مشرفة نشاط -ريم
الزهراني -رائدة نشاط -مها الثبيتي – رائدة نشاط- -دليل العتيبي -رائدة نشاط -حياة العمري رائدة
نشاط -امل حميد الطويرقي – قائدة نادي حي الثانوية  3والمشرفة على المقهى الحواري -نوف
السليماني-رحاب المعاوي-نوره الحارثي-ايمان االهدل  -المساعد اإلداري

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

ً nashat.altaif1@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة اإلشراف التربوي-بنات

التوجه االستراتيجي

تعليم وتعلُّم  ..نوعي

الهدف االستراتيجي

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة

عنوان المبادرة

الفهم القرائي للنصوص الشعرية ً

الهدف العام للمبادرة

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطالب وأخالقيات العملً .

األهداف التفصيلية

تطوير معارف ومهارات المعلمات و أدائهن في تدريس مكون النص الشعري.تحسين مهارات الفهم القرائي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.بناء عالقات إيجابية بين
المدرسة و األسرة تدعم اإلنتاج الشعري و الفهم القرائي للنصوص الشعرية.تعزيز المكانة األدبية والثقافية لمحافظة الطائف كعاصمة للشعر العربيً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 1443-09-08

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 1443-11-30

الفئة المستهدفة

مستوى االدارة/المكتب ً
معلمات اللغة العربية ـ طالبات المرحلة المتوسطة ـ أولياء
األمورً .

مبررات المبادرة

افتقاد الطالبات لمهارات الفهم القرائي الجيد للنص الشعري.انحراف الطالبات عن الفكرة الرئيسة للنص الشعري.ذكر الطالبات تفاصيل غير مرتبطة بالنص الشعري
المقروء.افتقاد الطالبات قراءة النص بشكل إيجابي.

وصف المبادرة

عالجية تحسينية تعمل على عالج الصعوبات اللغوية التي تواجه الطالبات أثناء قراءة النص الشعري ،وتنمية مهارات قراءته لدى طالبات المرحلة المتوسطة  ،كما تعمل
على عالج الصعوبات اللغوية التي تواجه الطالبات أثناء قراءة النص الشعري وفهمه وتذوقه.

أوجه التميز واإلبداع

تنمية مهارات التعامل مع النص الشعري( فهما وإنتاجا)

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

بناء المبادرة و اعتمادهاـ تنفيذ المبادرة وفق النطاق المكاني والزماني
للمدارس ـتحديد مستوى األساس( للطالبات والمعلمات و أعضاء
المجتمع المدرسي و األسرة )ـ نشر المعرفة العلمية لمفهوم القراءة
الشعرية وتذوق النص الشعري لدى فئات المجتمع التعليمي بنسبة
70%ـ تدريب معلمات اللغة العربية بنسبة 85%بمدارس العينة على
إجراءات التدريس النوعي للنص الشعري ـ تنفيذ الزيارات المتبادلة في
تدريس المكون الشعري ـ إجراء المسابقات و الفعاليات.

مؤشرات األداء

عدد القصائد الشعرية للطالبات ـ عدد مشاركات أولياء األمور ـ تأهل
المرشحات كشاعرات.

التقويم المستمر لتطبيق المبادرة بما يضمن استمرار تنفيذ المبادرة في االتجاه الصحيح .ويتم تطبيق المبادرة على ثالثة فروع هي :المجال األول :إلقاء النصوص الشعرية .
المجال الثاني :قراءة النصوص الشعرية( الفهم ـ التحليل ـ التذوق ـ النقد ).المجال الثالث :اإلنتاج األدبي( قصائد شعرية).

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

81

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

1ـ دعم معلمات اللغة العربية في تدريس النص الشعري
باستراتيجيات تدريسية فاعلة في معالجة النص الشعري وتدريب
الطالبات على قراءته وتذوقه. 2ـ مساعدة طالبات المرحلة
المتوسطة في تنمية مهارات قراءة النص الشعري ،وفهم وتذوقه .
3ـ تأهيل الطالبات للمشاركة في المحافل والمسابقات الشعرية
والثقافية( .محليا وإقليميا ودوليا) 4ـ نشر ثقافة القراءة الشعرية
التي تعنى بالتذوق واالنفعال بعيدا عن التلقي السلبي. 5ـ تحفيز
اإلنتاج الشعري للطالبات والمعلمات وأولياء األمور.

طرقًقياسًاألثر

استمارات المتابعة ـ استمارات الزيارات الصفية ـ بطاقات قياس األثر ـ
التقارير الدورية و الختامية.

التكلفة الكلية

3000

المخاطر المتوقعة

تغير معلمة المادة ـ و من المقترحات الوقائية والعالجية ( إسناد العمل
بالمبادة لمعلمة ذات وضع مستقر بالمدرسة ـ إلحاق المعلمة
بأساليب اإلشرافية المرتبطة بتنفيذ المبادرة)

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

هند الزرقي ـ هاجر الحارثي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة اإلشراف التربوي ـ رئيسة
قسم اللغة العربية

رقم الجوال
وااليميل

1منى هالل الحارثي مكتب التعليم بميسان رئيسة الشؤون التعليمية رئيساً  2نادية معيوف
الحسني متوسطة أبو راكة مديرة مدرسة عضواً 3عفاف عبدالرحمن السالمي مكتب التعليم بجنوب
شرق رئيسة الشؤون التعليمية رئيساً  4هناء ملفي هليل السفياني متوسطة المناضح مديرة
مدرسة عضواً 5نــــــوال عازب المالكي مكتب التعليم بحداد رئيسة الشؤون التعليمية رئيساً  6منال
سلمان الخراص متوسطة المويه مديرة مدرسة عضواً 7موضي سعد السبيعي مكتب التعليم برنية
رئيسة الشؤون التعليمية رئيساً  8هناء جابر الجابري متوسطة النصايف مديرة مدرسة عضواً 9عائشة
فيحان الراجحي مكتب التعليم بتربة رئيسة الشؤون التعليمية رئيساً  10موضي هندي مقعد البقمي
متوسطة الحشرج مديرة مدرسة عضواً 11فوزية عبدهللا العتيبي مكتب التعليم بالمويه رئيسة
الشؤون التعليمية رئيساً  12عائشة عبدهللا الراجحي المتوسطة الثانية بتربه مديرة مدرسة عضواً 13
هيا خالد السبيعي مكتب التعليم برنية مشرفة اللغة العربية عضواً  14صيته عبدهللا محمد السبيعي
متوسطة القاعدة برنيه مديرة مدرسة عضواً 15سارة ظافر البقمي مكتب التعليم بتربة مشرفة اللغة
العربية عضواً  16هند محمد فايز ال حماد المتوسطة الثانية برنية مديرة مدرسة عضواً 17نجالء عيد
السبيعي مكتب التعليم بميسان مشرفة اللغة العربية عضواً  18سميرة ساير بنيه الجعيد متوسطة
شقصان مديرة مدرسة عضواً 19هاجر فيحان النفيعي مكتب التعليم بالمويه مشرفة اللغة العربية
عضواً  20مرام أحمد علي السهيمي متوسطة غزايل مديرة مدرسة عضواً 21جواهر أحمد النفيعي
مكتب التعليم بحداد مشرفة اللغة العربية عضواً  22نسيم يوسف على الثقفي متوسطة قها ثقيف
مديرة مدرسة عضواً 23نورة علي الحارثي مكتب التعليم بجنوب شرق مشرفة اللغة العربية عضواً 24
جليله صالح علي محمد متوسطة القريع مديرة مدرسة عضواً
ً hajer.ea@gmail.com - 0505705708
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التوجه الثاني | أداء مؤسسي ..متميز

المشاريع




الهدف االستراتيجي الرابع

اسهام ً
اعرف حقوقك وواجباتكً
الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للعام المالي2022
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

المبادرات




بطاقة المتميز ً
رؤى تطويرية في تمهين ونمذجة ممارسات مجاالت األداء المدرسي األربعة ً
االستثمار النوعي للمؤهالت األكاديمية العليا ً

ً

2

2.5
2

1

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

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنين
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اسهام

وصف المشروع

تأهيل طالب المرحلة الثانوية بمدرسة غرناطة وعددهم  76طالب تقريبا على ممارسة مهارات القرن الواحد والعشرين في حياتهم المستقبلية وذلك من خالل تعزيز
اهتمام المعلمين بالمهارات وتأهيلهم على تصميم الدروس

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 ً

جيل ممارس لمهارات القرن الواحد والعشرين في حياتهم المستقبلية

طالب ثانوية غرناطة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-12-06

تاريخ النهاية

2022-07-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب التعليم بجنوب الطائف-بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

ضعف الدافعية عند المعلمين

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
على عواض أحمد الربيعي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة الشؤون القانونية
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اعرف حقوقك وواجباتك

وصف المشروع

رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية والمهنية

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

التنمية المهنية لجميع العاملين إدارياً وفنياً

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الوعي بالحقوق والواجبات مما يؤدي إلى تقليص االختالفات والقضايا

جميع منسوبي إدارة تعليم الطائف -شاغلو وظائف تعليمية وإدارية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تدريب

تاريخ البداية

2022-02-01

تاريخ النهاية

2022-12-30

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنين

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -مكتب المساعد للخدمات المساندة

المخاطر المتوقعة

--

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فهد حميد محمد الثقفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
أداء مؤسسي ..متميز

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

الخطة التشغيلية لإلدارة العامة للعام المالي2022

وصف المشروع

مشروع يهدف إلى إعداد الخطة السنوية التشغيلية لإلدارة من خالل اضافة خطط اإلدارات ومكاتب التعليم وفق الخطة االستراتيجية لإلدارة  ،وقياس األداء وفق مؤشرات
األداء االستراتيجية والتشغيلية لكل مشروع.

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم
وتطويرهم

الهدف التنفيذي

قياس األداء بشكل سنوي من خالل مؤشرات األداء.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الخطة التشغيلية لإلدارة  ،نتائج قياس األداء للمشروعات والبرامج
المعتمدة

اإلدارات ومكاتب التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب المدير العام

المخاطر المتوقعة

االختراق التقني للبوابة  ،الحالة الصحية لمدير البوابة  ،عدم استجابة
قادة بعض اإلدارات

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
حسين أحمد الجباري
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

اإلدارات المرتبطة

مركز التميز

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

عنوان المبادرة

بطاقة المتميز

الهدف العام للمبادرة

قياس األداء بشكل سنوي من خالل مؤشرات األداءً .

األهداف التفصيلية

1صناعة التميز وتحفيز المتميزين للمنافسة بأعمالهم والمشاركة في الجوائز 2-دعم ورعاية المتميز  3-نشر ثقافة التميز ونقل المبادرات النوعية  4-تذليل العقبات التيتواجه المتقدمين لجوائز التميز ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2022-01-01

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-01-01

الفئة المستهدفة

المتقدمين لجوائز التميز ً

مبررات المبادرة

قلة مشاركة المتقدمين للجوائز وباألخص فئة التربية الخاصة والصعوبات التي تواجههم

وصف المبادرة

بطاقات شبيهه بالفيزا كارد تمنح لفئتين :فئة تحمل البطاقة الذهبية وتمنح مميزات داعمة ومحفزة تختص بالمرشحين لجائزة التميز وفي حال فوزه ينتقل إلى الفئة الثانية
وهي البطاقة الماسية تشجيعاً وتحفيزاً له لمواصلة مسيرة التميز واالشتراك في بقية الجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية التي يرعاها مركز التميز والتي تعطى كدعم
أكبر وأقوى بحوافز ومميزات أوسع لدعم المتميز وتمكينه من المشاركة في الجوائز األخرى.

أوجه التميز واإلبداع

صناعة التميز وتشجيع وتحفيز المشاركين في الجوائز وخاصة جائزة التميز وبث الحماس لديهم للمشاركة في بقية الجوائز ودعم التميز والمتميزين والتفوق في تقديم
أفضل ما يمكن لكل متميز ومتميزة في الميدان التعليمي والتربوي فنحن نسعى لوطن طموح يحقق رؤية مملكة التميز  2030كما أن المبادرة تبث روح التفاؤل والعزيمة
لنيل البطاقتين الذهبية والماسية لتسهيل جمع الشواهد للجوائز والمشاركة بقوة وتحقيق الفوز والمراكز المتقدمة وطامحين لتحقيق اإلبداع ونشر ثقافة الجوائز في
الميدان وتذليل العقبات التي تثني المشاركين عن التقدم,
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آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

1يتم اســتخدام جهاز طباعة البطاقات لطباعة بطاقات ذهبية للفئةاألولى يت سلمها المتميز المر شح لجائزة التميز مع كتابة ا سمه على
البطاقة التي تحتوي على باركود يرتبط بســــيرته الذاتية على موقع
ممل كة التميز ال تابع لمركز التميز بتعليم ال طائف ،يطبع على الو جه
ال ثاني للب طا قة باركود آخر يفتح المميزات التي يمكن للمشـــــارك
الحصــول عليها ليحصــل على الدعم والمميزات وتذليل الصــعاب التي
تواجهه في توثيق الشواهد باإلدارات المختلفة.

مؤشرات األداء

زيادة عدد المتقدمين بنسبة30%

مرحلة االعداد ( باختيار المشاريع التي تندرج تحتها وبدأت بفئة طالب التربية الخاصة العوق السمعي والبصري تم موائمة األدلة وترجمتها ) التنفيذ تدشين المبادرة ترجم
األدلة وتحويلها إلى بطاقة وكتاب الكتروني لتذليل الصوبات وعمل لجنة تطوعية التقويم ) قياس رضا المستفيد وتحسين وتطوير واعداد تقرير ختامي

المخرجات المتوقعة

زيادة عدد الفائزين بنسبة30%

طرق قياس األثر

بطاقة مالحظة عند زيارة المدارس المستهدفة من المشروع األول من
المبادرة  -نتائج التحكيم والفوز بعد التقدم للجوائز  -الدعم الكامل
للمرشح المستهدف من خالل لجنة تطوعية بموافقة من المدير العام
ويترأسها مدير التربية الخاصة بنين حفظه هللا

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

نظراً لتوقف بعض الجوائز بعد جائحة كورونا والتي تستهدف كافة
الفئات وكذلك عدم وجود دعم كافي وميزانية والعمل على المشروع
األول من حسابنا الخاص مما جعلنا نكتفي بما أنجز منها.

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة

اإلدارة التابعة لها

إدارة التربية الخاصة  -بنين

مشرف المبادرة

أمل السالمي

فريق العمل

أمل السالمي وتعاون معي مديري التربية الخاصة بنين وبنات وفقهم هللا

طبيعة عمله

مساعدة مدير التميز

رقم الجوال وااليميل

ً mubadarataif@gmail.com - 0530185103
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

اإلدارات المرتبطة

وحدة تطوير المدارس  -بنات

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

عنوان المبادرة

رؤى تطويرية في تمهين ونمذجة ممارسات مجاالت األداء المدرسي األربعة

الهدف العام للمبادرة

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

األهداف التفصيلية

نمذجة ونشر أفضل ممارسات مجال القيادة واإلدارة المدرسيةًنمذجة ونشر أفضل ممارسات مجال التعليم والتعلم نمذجة ونشرًال أفضل ممارسات مجال البيئة المدرسية
نمذجة ونشر أفضل ممارسات مجال الشراكة األسرية والمجتمعية ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-10-12

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2023-05-12

الفئة المستهدفة

منسوبات المدارس المطبقة للبرنامج الوطني لتطوير المدارس ً

مبررات المبادرة

الحاجة إلى النمذجة المهنية لمبادرات التحسين ونشر الممارسات الناجحة لالرتقاء بمستوى األداء المدرسي

وصف المبادرة

نسعى من خالل مبادرة رؤى تطويرية إلى نمذجة نهج التطوير الذي نريد من اآلخرين أن يعتنقوه من خالل نمذجة ونشر أفضل الممارسات المطبقة محلياً وعالمياً وخلق
ثقافة من التقدير المستمر الذي يستديم الجهد وذلك من خالل تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مجاالت األداء المدرسي األربعة( القيادة واإلدارة المدرسية  /التعليم
والتعلم  /البيئة المدرسية  /الشراكة األسرية والمجتمعية ) .فتعمل المبادرة في مسارين  :األول ( المسار االعالمي ) حصر قصص النجاح والممارسات الناجحة لنشرها
من خالل مشاريع اعالمية المسار الثاني ( النمذجة المهنية ) نمذجة الممارسات والتجارب المحلية والعالمية لتحسين األداء في مختلف المجاالت

أوجه التميز واإلبداع

)1إيجاد برامج وفعاليات نوعية تتيح للمعلمات عرض ممارساتهم وتجاربهم على مستوى المحافظة والمملكة ) 2نمذجة التجارب المحلية والعالمية وتقديم الدعم للمدارس
لتطبيقها بمهنية

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

مشاريع إعالمية متنوعة  :لنشر الممارسات الناجحة ( مقابالت مثل
برنامج  60دقيقة مع تطوير المدارس  /عدسة تطوير  /ساعة معرفة /
ملتقيات  ) -مشاريع لتطبيق تجارب عالمية ومحلية بخطوات وآليات
محددة وبدعم من الوحدة

مؤشرات األداء

ارتفاع عدد المعلمات المشاركات في عرض الممارسات الناجحة
 10%ارتفاع عدد المدارس المطبقة
وقصص النجاح بنسبة
للتجارب المحلية والعالمية بمهنية بنسبة10%

استمارات متابعة معدة من قبل فريق العمل
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المخرجات المتوقعة

االرتقاء بممارسات مجاالت األداء المدرسي األربعة في كافة المجاالت
)القيادة واإلدارة المدرسية  /التعليم والتعلم  /البيئة المدرسية /
الشراكة األسرية والمجتمعية( ً

طرق قياس األثر

استبانات التقييم  /الزيارات الميدانية

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

صعوبة التواصل مع المعلمات وخصوصاً المرحلة االبتدائية بسبب
التعليم عن بعد

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

أمل بشناق

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير
المدارس

رقم الجوال وااليميل

أمل بشناق إعداد الخطة وآلية العمل واإلشراف العام فاطمة السفياني مشرفة مشروع
سلمى الثبيتي مشرفة مشروع هناء النمري مشرفة مشروع سميره سليمان مشرفة
مشروع وفاء الزهراني متابعةًسارة المالكي  /ايمان الزهراني  /عائشة العبيدي  /هيا السنيدي
/هيفاء الزيداني = مساعد إداري التوثيق  /االخراج والمونتاج

ً amal.bushnaq@gmail.com - 0555707023
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

التوجه االستراتيجي

أداء مؤسسي ..متميز

الهدف االستراتيجي

تحسين استقطاب المعلمين/أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم

عنوان المبادرة

االستثمار النوعي للمؤهالت األكاديمية العليا

الهدف العام للمبادرة

بناء قدرات المعلمين لمواكبة استراتيجيات التعليم والتعلم في مختلف المراحل والتخصصات ً

األهداف التفصيلية

استقطاب الكفاءات من شاغالت الوظائف التعليمية والحاصالت على مؤهالت عليا عن طريق اإليفاد واالبتعاث  ...إلخ ؛ الستثمارها في الميدان . -2تصنيف الرسائل العلميةللمؤهالت األكاديمية عن طريق اإليفاد واالبتعاث…إلخ بعد حصرها حسب المسارات التطويرية المهنية والتوجهات الوزارية في هذا المجال . -3تصنيف مخرجات الرسائل
العلمية وفق مسارات التطوير المهني والتوجهات الوزارية. - 4وضع آلية عمل لتوظيف مخرجات الرسائل العلمية في مجال دعم مسارات و قنوات التطوير المهني لشاغالت
الوظائف التعليمية في المحافظة التعليمية كاستثمار أمثل لهذه المؤهالت. -5قياس أثر المبادرة وفق المسارات التطويرية المهنية المعتمدة بعد تصنيف الرسائل العلمية
للمؤهالت األكاديمية و مخرجاتها. -6تطوير آلية العمل لالستفادة من هذه المبادرة بأعلى جودة مستقبال من خالل تحليل المدخالت لها والعمليات التشغيلية وإجراءاتها
والمخرجات والنواتج والمؤشرات المستهدفة بكافة مستوياتها و أغراضهاً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2022-02-27

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-12-31

الفئة المستهدفة

مبررات المبادرة

وصف المبادرة

مستوى محافظة الطائف ً
شاغالت الوظائف التعليمية الممارسات فعليا للتدريس أو
للعمل القيادي بمحافظة الطائف شاغالت الوظائف التعليمية
الحاصالت على مؤهالت عليا عن طريق اإليفاد واالبتعاث...الخ
بمحافظة الطائف ً

1/االستثمار الفعلي و األمثل للرسائل البحثية العلمية النوعية المتميزة لشاغالت الوظائف التعليمية الحاصالت على مؤهالت أكاديمية عليا عن طريق اإليفاد واالبتعاث
كمرحلة أولى للمبادرة  ،تليها مرحلة ثانية لإلجازة الدراسية و ثالثة لبقية أساليب الدراسة ؛ للراغبات جديا في استثمار مؤهالتهن األكاديمية و رسائلهن العلمية  ،و
ممارساتهن التعليمية بعد الحصول على المؤهالت العليا كخبرات نوعية ؛ لسد احتياج الميدان من الخبرات الثرية ال ُ
م ْثرية علميا و مهنيا  ،مع دعم االستمرار في تطوير
خبراتهن المهنية على المستوى المهني و استثمار ذلك من خالل مبادرات و أنشطة متنوعة في إطار مبني وفق معايير االبتكار واإلبداع والتطوير الفعلي . 2/إنشاء بنية
تحتية بقاعدة بيانات يتم تحديثها دوريا؛ لرصد الرسائل العلمية األكاديمية بمخرجاتها لشاغالت الوظائف التعليمية وفق تسلسل زمني بأساليب دراسة متعددة في
تخصصات مختلفة ومجاالت تطوير مهني ثرية بمعايير علمية يتم توظيفها وفق خطة معتمدة من صاحب الصالحية؛ إلخراجها من حيز التنظير لحيز التطبيق الفعلي.
العمل على استثمار المؤهالت األكاديمية العليا للكفاءات من شاغالت الوظائف التعليمية الحاصالت عليها عن طريق أساليب الدراسة المتعددة كاإليفاد واالبتعاث ؛ بحيث
يتم حصر رسائلهن العلمية لدرجتي ( الماجستير والدكتوراه ) ،و فرزها وتصنيفها وفق مسارات التطوير المهني والتوجهات الوزارية في هذا المجال  ،مع تحليل مخرجاتها
وتوظيف هذه المخرجات في تقديم مبادرات نوعية أو دعم مبادرات نوعية بأنشطة متنوعه تدعم عمليتي التعليم والتعلم على مستوى اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة
الطائف  ،و تطويرها وتوظيفها وفق أسس علمية يتم مراعاتها اثناء وضع آلية العمل للمبادرةً .
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أوجه التميز واإلبداع

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

المخرجات المتوقعة

يتم االستثمار النوعي للرسائل العلمية مما يقدم الفرصة لشاغالت الوظيفة التعليمية لتكون شريكا في هذا االستثمار ،وتوجيهها ومنحها مجاال ليكون أثر ما قدمته علىمستوى شامل في اإلدارة العامة للتعليم بالمحافظة مما يساهم في تحفيز هذه الفئة ال ُ
مقدِّمة للخدمة؛ لتكون أكثر مبادرة مستقبال في دعم الميدان في مجال اإلبداع
واالبتكار النوعي . -توفير قاعده بيانات علمية رقمية لرصد الرسائل العلمية األكاديمية ومخرجاتها وفق إطار عام محدد بمعايير علمية معتمدة. -القدرة على استدعاء
مخرجات هذه الرسائل رقميًّا ومن ثم توظيفها وفق طبيعة هذه المخرجات بما يتناسب معها من قنوات تطوير مهني( :لقاءات /ندوات /محاضرات /ورش عمل  /بحوث علميه
ودراسات اجرائية /دروس تطبيقية ...إلخ )وفق مسارات التطوير المهني المعتمدة وزاريا والمصنفة لهذه المخرجات من قبل اللجنة المكلفة بإدارة التدريب واالبتعاث بقطاع
البنات.
1ـ عقد اجتماع مع فريق العمل لمناقشة برامج ومشاريع ومبادرات
الخطة التشغيلية إلدارة التدريب واالبتعاث بنات للعام المالي  2022م .
2ـ حصر أهم الصعوبات والتحديات التي تعيق استثمار المؤهالت
األكاديمية العليا في المحافظة التعليمية. 3ـ وضع آلية عمل الستثمار
أمثل للمؤهالت األكاديمية العليا حسب أسلوب الدراسة ومزمن وفق
خطة مرحلية. 4ـ تشكيل لجنتين لتفعيل آلية المبادرة ):لجنة لفرز
وتصنيف الرسائل ،وأخرى لتوظيف مخرجات الرسائل لتطوير ودعم
الميدان مهنيا). 5ـ بناء رد استجابة سريع برابط إلكتروني وبالركود؛
لتعبئة البيانات المطلوبة من المؤهالت أكاديميا على مستوى
المحافظة التعليمية مع رفع رسائلهن العلمية عبر الرابط لتوثيقها لدى
اللجنة المشكلة. 6ـ حصر الرسائل وفرزها وتصنيفها حسب مجاالتها
توظيف خمسة عشر رسالة علمية لل ُ
مؤهالت أكاديميا لدرجتي
ومساراتها التطويرية وكيفية تنفيذها واالستفادة منها كتحويلها لبرامج
)الماجستير والدكتوراه (عن طريق اإليفاد واالبتعاث...الخ باستخدام
تدريبية أو اطالقها لمبادرة نوعية أو إطالقها كأنشطة داعمة لقنوات
مؤشرات األداء
مسارات وقنوات التطوير المهني المختلفة لشاغالت الوظائف التعليمية
التطوير المهني على اختالف أنواعها ) :لقاءات /ندوات /وورش عمل ...
في محافظة الطائف.
إلخ). 7ـ تعبئة البيانات المطلوبة للمبادرة على موقع التخطيط والتطوير -
الخطة المحوسبة  -وفق ما تضمنه الدليل اإلرشادي للمبادرة. 8ـ
التعميم للميدان بالمبادرة وإطالقها على مستوى المحافظة التعليمية
بعد الحصول على الموافقة من الجهة المعنية بالمبادرة واعتمادها من
صاحب الصالحية سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف. 9ـ
مراجعة اإلجراءات المرحلية وإعداد تغذية مرجعية للتعديل والتحديث
والتطوير آللية العمل. 10ـ بناء أداة لقياس أثر تفعيل المبادرة على
مستوى اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف. 11ـ تحكيم األداة
وإطالقها عن طريق تعميم معتمد من صاحب الصالحية سعادة المدير
العام للتعليم بمحافظة الطائف. 12ـ قياس األثر لتفعيل المبادرة و
جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها ورصد المخرجات ؛ لتحسين وتطوير
المبادرة على ضوئها  ،مع التركيز على قياس مؤشرات األداء فيها.
1ـ رابط إلكتروني لجمع البيانات من الحاصالت على مؤهالت علميه )ماجستير أو دكتوراه( عن طريق اإليفاد واالبتعاث ...إلخ. 2ـ عبر استمارة متابعة دورية لتقييم المبادرة
وتطبيقها من خالل كافة الجهات المعنية المستفيدة. 3ـ عن طريق أداة لقياس أثر المبادرة و مؤشرات األداء.
1ا ستقطاب ) (٣٥شاغلة وظيفة تعليمية من الحا صالت على مؤهالتعليا )ماج ستير ودكتوراه )عن طريق اإليفاد واالبتعاث...الخ في ا ستثمار
خبراتهن و مخرجات رســــائلهن العلمية ؛ لدعم التطوير المهني في
استمارة قياس أثر  ،إضافة إلى خطة لقياس األثر فصلية وسنوية مزمنة.
طرق قياس األثر
الميدان  2.ـــــحصر وتصنيف الرسائل العلمية ومخرجاتها للحاصالت على
مؤهالت عليا عن طريق اإليفاد واالبتعاث وفق مســارات وقنوات التطوير
المهني 3..ـــــ خطة تشغيلية لتوظيف مخرجات الرسائل العلمية؛ لدعم
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مســــارات وقنوات التطوير المهني لشــــاغالت الوظائف التعليمية في
المحافظة.. 4ـــــ رصد نتائج قياس أثر المبادرة وفق المسارات التطويرية
المهنية المعتمدة على ضــــوء تصــــنيف الرســــائل العلمية للمؤهالت
األكاديمية العليا و مخرجاتها - ٥.خطة تحســـين وتطوير المبادرة وفق
نتائج تحليل المدخالت والعمليات التشــــغيلية وإجراءاتها والمخرجات
والنواتج والمؤشــرات المســتهدفة بكافة مســتوياتها وأغراضــها . 6-إثراء
شاغالت الوظائف التعليمية مهنيا لتحسين و تطوير ممارساتهن المهنية
عبر ما ال يقل عن  6مســــارات تطوير مهني بمخرجات ماال يقل عن
خمسة عشر رسالة علمية لل ُ
مؤهالت أكاديميا لدرجتي ) :الماجستير
والدكتوراه (عن طريق اإليفاد واالبتعاث...إلخ  7-اســــتمارة قياس أثر
للمخرجات المتوقعة وفق مســارات التطوير المهني المتنوعة والموظفة
لتحقيق ذلك وفق خطة فصلية  ،وأخرى سنوية مزمنتين.

التكلفة الكلية

7500

المخاطر المتوقعة

1عزوف الحاصالت على المؤهالت األكاديمية في التخصصات النوعيةعن االلتحاق بالمبادرة وذلك لزيادة المهام واألعمال المكلفات بها  ،.مع
تحفيزهن من خالل عقد لقاءات وزيارات ميدانية لهن واالطالع على
المشكالت التي قد تواجههن والمساعدة في حلها. 2-حاجة بعض
شاغالت الوظائف التعليمية الحاصالت على مؤهالت أكاديمية إلى
تأهيل فني خاص للمشاركة ضمن إطار مخرجات رسائلهن العلمية  ،و
لمعالجة ذلك التحدي يتم تأهيلهن عن طريق انشطة التأهيل المهني
كمساندة لهن من مشرفات التدريب بإدارة التدريب واالبتعاث بنات.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

مشرف المبادرة

لطيفة بنت أحمد العتيبي  /أحالم بنت
محمد حوحو

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة التدريب واالبتعاث /رئيسة
وحدة اإليفاد واالبتعاث

رقم الجوال
وااليميل

فكرة المبادرة )لطيفة بنت أحمد العتيبي وأحالم بنت محمد حوحو( فريق العمل ومهامه في المبادرة
لطيفه بنت احمد العتيبي /مديرة إدارة التدريب واالبتعاث .دورها في المبادرة )متابعة المبادرة واإلشراف
عليها وتقديم التوجيهات والدعم المناسب للمبادرة ولفريق العمل  (.أحالم بنت محمد حوحو /رئيسة
وحدة اإليفاد واالبتعاث دورها في المبادرة )وضع اإلطار العام للمبادرة وتوثيق مراحل تنفيذ المبادرة
(المدخالت ،العمليات التشغيلية ،المخرجات ،النواتج ،التقارير ،آلية العمل ،مع المشاركة في بناء وتنفيذ
آلية العمل  (.وحدة اإليفاد واالبتعاث : 1-نجاه بنت صالح القرشي . 2-عبير بنت أحمد النفيعي .دورهما
ينحصر في متابعة مراحل تنفيذ المبادرة المدخالت ،العمليات التشغيلية ،المخرجات ،النواتج والتقارير (.
مشرفات إدارة التدريب واالبتعاث بقطاع البنات إيمان بنت أحمد باسبع  /رئيسة وحدة تمكين إدارة
األداء وبناء القدرات باإلدارة .فائزة بنت أحمد الحارثي /رئيسة وحدة البحوث والدراسات باإلدارة .سلمى
بنت عيضة القرشي /رئيسة وحدة توكيد ضمان جودة التدريب باإلدارة .إيناس بنت محمد مليح /رئيسة
وحدة الدعم والتقارير باإلدارة .زهراء بنت علي عسيري /رئيسة وحده تقويم العمليات باإلدارة .ليلى
بنت فهد الشيباني /رئيسة وحدة القيادات .دور مشرفات التدريب في المبادرة: 1ـ دراسة مخرجات
الرسائل العلمية ووضع تصور بالية توظيفها وتوثيق مسارات التطوير المهني المناسبة. 2ـ دعم
المستفيدات من المنفذات للمبادرة الحاصالت على مؤهالت أكاديمية عليا بما يتناسب مع طبيعة
احتياجاتهن ومخرجات رسائلهن العلمية. 3ـ إعداد التقارير الدورية المرحلية لتنفيذ آلية العمل. 4ـ قياس
األثر للمخرجات المتوقعة للمبادرة وفق الخطط المزمنة. 5ـ إعداد خطه لتحسين وتطوير المبادرة
للمرحلة الثانية والتي ستنطلق بإذن هللا تعالى العام المالي 2023م.
ً latifa-aaa@hotmail.com /la1319@gmail.com - 0598265167
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المشاريع

التوجه الثالث | بيئة تعليمية ..جاذبة















الهدف االستراتيجي الخامس
تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

ًً

8

7

6

10
8
6

4

0

1

2
0

0

4
1

2
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين

ipتلفون ً
ابتكارات واعدة ً
اثراء بقيادة الطالبات ً
اسبوع الموهبة ً
ون كلكً one click
االتصال المرئي ً
االولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ابداعً 2023
البرنامج اإلثرائي المسائي خارج أوقات الدوام الرسمي ً
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ً
التخلص من المباني المستأجرةًًً
التدقيق الداخلي
المجلس العلمي
تطوير البوابة الرقمية للتخطيطً)(6
اللقطة المعلوماتية

المبادرات


















الكشف ً
ممارسات تقنية لمهارات إدارية ً
حياك ً
موهوب الروضة ً
نادي الموهوبات ً
مختبر االبتكار العلمي ً
ملف الطالبة الموهوبة ً
من أجل رحلة تعليمية صحية ً
ممرض /ـة وطبيب/ـة المستقبل ً
سالمتي في عيادتي ً
رؤية وريادة ً
البرنامج التتبعي لرعاية الفائزين محلياً ودولياً ً
إحصاء ً
منسقة صحية ً
"راي باك "لقياس رضا المستفيد ً
روبو الطائفًالقارب الذهبي
القارب الذهبي ً
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ًً

ً

المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ipتلفون

وصف المشروع

الهاتف الشبكي

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

تعزيز التكامل التقني مع األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقة.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة البرامج والمناهج التي تم إنشاء نسخة رقمية من محتواها

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تواصل خاص بالشبكة

جميع مدراء االدارات

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة الميزانية

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عطل الشبكة

التكلفة التقديرية

00000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
رامي بن سويد صالح الغامدي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ابتكارات واعدة

وصف المشروع

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

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الفئة المستهدفة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم
50مشاريع اصيلة

طالبات التعليم العام لجميع المراحل

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-09

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

انسحاب الطالبات

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
نجود عبدهللا عثمان النمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اثراء بقيادة الطالبات

وصف المشروع

برنامج تقدم فيه الطالبات برامج إثرائية 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

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الفئة المستهدفة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم
50برنامج اثرائي

طالبات التعليم العام للمرحلة المتوسطة

تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-16

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

عزوف الطالبات عن العمل على البرنامج

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
نجود عبدهللا عثمان النمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اسبوع 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

مؤشر األداء
الرئيسي

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

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الفئة المستهدفة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم
15برنامج

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

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

ثقافي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة الموهوبات

المخاطر المتوقعة

عدم تكليف مسؤولة الموهوبات في المدرسة

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
صالحة الزيداني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ون كلكone click

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 ً

دليل إحصائي الكتروني

إدارات  -مكاتب -مشرفين  -باحثين  -معلمين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة التخطيط والتطوير

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

الفيروسات

التكلفة التقديرية

000

ًًًًًًًًًمشرفًالمشروع ً
عبدالرحيم علي محمد المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة تقنية المعلومات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االتصال المرئي

وصف المشروع

تقديم خدمة التواصل مع جميع االدارات والكاتبً(ًبنين-بنات(

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 اللقاءات المنفذة عبر النظام

االدارات والمكاتب( بنين-بنات)

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -إدارة التشغيل والصيانة

المخاطر المتوقعة

انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة البيانات المركزية

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
عبداللطيف سعد علي المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ابداع2023

وصف المشروع

مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجاالت العلمية ،من خالل تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع ،ويتم
تحكيمها إلكترونياً من قبل نخبة من األكاديميين والمختصين

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد مشاركات الطلبة في المسابقات التعليمية الدولية واإلقليمية

مؤشر األداء
التشغيلي ً

عدد  6طالبات المشاركات في المعارض المركزية)

طالبات المرحلة المتوسطة و الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2023-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة التدريب واالبتعاث-بنات

المخاطر المتوقعة

سرب الطالبات من المسابقة قبل ادخال المشاريع الكترونيا

التكلفة التقديرية

30000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
مها ثالب نحم الثبيتي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج اإلثرائي المسائي خارج أوقات الدوام الرسمي

وصف المشروع

برامج إثرائية تقدم للطالبات من الصف الرابع للصف الثالث ثانوي تتسم بالتنوع والعمق العلمي خارج أوقات الدوام الرسمي

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 ً

120طالبة مستفيدة

طالبات مخرجات البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-16

تاريخ النهاية

2022-06-16

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -مكتب التعليم األهلي

المخاطر المتوقعة

عدم اشتراك بعض الطالبات في البرنامج المسائي ألسباب مختلفة *
عدم وجود مدرسة أو مركز للموهوبات

التكلفة التقديرية

24000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
سميرة سعد النفيعي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

وصف المشروع

هو برنامج يهدف إلى التعرف على الموهوبين ،من خالل استخدام منهجية علمية متطورة تعتمد في المقام األول على أهم األسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية
لضمان االنتقاء السليم وهو مشروع شراكة بين الوزارة وموه

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين

مؤشر األداء
التشغيلي ً

الفئة المستهدفة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم
وتحفيزهم
150مرشحة

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

تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2021-10-20

تاريخ النهاية

2022-04-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلحتبارات والقبول-بنات

المخاطر المتوقعة

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

التكلفة التقديرية

1500

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أمل عيضه محمد علي العوفي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون المدرسية

إدارة التخطيط المدرسي
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التخلص من المباني المستأجرة

وصف المشروع

التخلص من جميع المباني التعليمية الغير مناسبة تعليمياً 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

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الخدمات المساندة  -إدارة المباني

جهة أخرى

الخدمات المساندة  -إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

المخاطر المتوقعة

عدم توفر مشاريع حكومية وقت الحاجة

التكلفة التقديرية

0000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
حمدان الغامدي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

التدقيق الداخلي

وصف المشروع

تدقيق إداري :هو مراقبة كافة اقسام اإلدارة والتأكد من ان االفراد يقومون باألعمال الموكلة اليهم على اكمل وجه وبما يتوافق واهداف المنشاةًوكذلك

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 ً

6من المهام المنفذة المخطط لها ال

منسوبي /ات ادارة التخطيط والتطوير

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اداري

تاريخ البداية

2022-01-22

تاريخ النهاية

2022-07-22

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة الجودة وقياس األداء

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

 .١فشل التدقيق :وهذا يشير إلى عدم قدرة اإلدارة على التدقيق
الداخلي

التكلفة التقديرية

0

ً
مشرفًالمشروع ً
سهى العرابي الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
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 ،ول

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 ً

ال يقل عن عدد )(3من األبحاث الداخلية المنجزة.

جميع منسوبي اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-01-16

تاريخ النهاية

2022-12-18

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

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فاطمة بنت محسن حمود الخماش
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع
وصف المشروع

تطوير البوابة الرقمية للتخطيطً)(6
التحسين والتطوير المستمر للبوابة الرقمية إلدارة التخطيط والتطوير من خالل أتمتت بعض مسارات العمل الورقية ) إجراءات  ،عمليات(

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 ً

مسارات رقمية للمشاريع والمبادرات واألنشطة والمنجزات

جميع اإلدارات ومكاتب التعليم

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-03-01

تاريخ النهاية

2022-12-30

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

جهة أخرى

-

المخاطر المتوقعة

وجود مبرمج واحد وعدم وجود فريق تقني  -عدم وجود دعم مادي -
مشكالت سيبرانية

التكلفة التقديرية

15000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
احمد بن ظافر الزهراني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اللقطة المعلوماتية

وصف المشروع

تصحيح البيانات في نظام نور بالتعاون مع المكاتب واإلدارات ذات العالقة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف التنفيذي

دعم حوكمة البيانات والمعلومات.

مؤشر األداء
الرئيسي

غير مرتبط بمؤشر

مؤشر األداء
التشغيلي ً

بيانات صحيحة لكل مدرسة

المدارس

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

تقني

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة اإلشراف التربوي-بنين

المخاطر المتوقعة

وجود أخطاء في إدخال البيانات

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
وجدا مطر علي الهذلي
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

الكشف

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية
نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة
مبررات المبادرة
وصف المبادرة

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

تصنيف المبادرة ً

مستوى التنفيذ

الطالبات الموهوبات و أولياء أمورهم و الكشف عنهم بالتكامل
الفئة المستهدفة
مع إدارات ( التعليم األهلي و االجنبي و التعليم العام و
ً 2022-03-17
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2021-01-24
اإلرشاد الطالبي و إدارة التربية الخاصة) ً
ضعف تغطية المناطق النائية  .2-قلة المشاركات في مكاتب التعليم الخارجية  .3-قلة عدد المشاركات من طالبات التربية الخاصة في البرنامج الوطني للكشف عنالموهوبين  .4-ضعف مشاركة مدارس التعليم األهلي في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
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

أوجه التميز واإلبداع
آلية التنفيذ

علمي ً

مستوى االدارة/المكتب ً

ترشيح الطالب من التربية الخاصة و بعد ظهور النتائج يتم تقديم رعاية متخصصة لهم
1-مرحلة االعالن و التهيئة  2-مرحلة التنفيذ  3-مرحلة التقييم

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

جودة مخرجات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بنسبة70 %

استمارات  -احصائيات

المخرجات المتوقعة

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

طرق قياس األثر

نسبة المجتازات للمقياس من مجموع المرشحات

التكلفة الكلية

3000

المخاطر المتوقعة

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

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

صاحب الفكرة  /غالية العتيبي -
المشرف المنفذ  /أمل العوفي

فريق العمل

غالية العتيبي  /رئيسا أمل العوفي  /منسقا للمبادرة و رئيس لجنة التدريب سميرة النفيعي /
رئيسا للجنة االعالمية هند القثامي  /رئيسا للجنة التنفيذية
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

مكتب التعليم بالحوية -بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

ممارسات تقنية لمهارات إدارية

الهدف العام للمبادرة

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنةً .

األهداف التفصيلية

تدريب الكادر اإلداري على البرامج التقنية وبرامج المايكروسوفت ودراسة واقع االحتياج من بيئة العمل تطوير مهارات االداريات من الجوانب التقنية والشخصية تجويد آداء الموظفة اداريا واالبتعاد
عن االعتماد الكلي على الملفات الورقية رفع كفاءة العمل التقني ًوتهيئة بيئة عمل محفزة منجزة باستمرارً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-03-15

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-07-01

الفئة المستهدفة

مستوى االدارة/المكتب ً
الكادر االداري ( شاغالت الوظائف غير التعليمية ) في مكتب
التعليم بالحوية والمدارس التابعة لها ً

مبررات المبادرة

التركيز على تطوير وتحسين مهارات الجانب التقني لدى المساعدات االداريات في المدارس والمكتب

وصف المبادرة

التركيز على تطوير وتحسين مهارات الجانب التقني لدى المساعدات االداريات في المدارس والمكاتب

أوجه التميز واإلبداع

االرتقاء بالمهارات التقنية ورفع جودة العمل ومخرجاته

آلية التنفيذ

اعداد البرامج التدريبية واللقاءات وورش العمل الهادفة لتعزيز الجانب التقني
بشكل دائم ( برامج تقنية _ صيانة الحاسب اآللي _ فهرسة وأرشفة الكترونية
_اصالح مشاكل االتصاالت والبرامج والشيكات تصميم كتيبات وشروح توضيحية
لكل ما يستجد في مجال التطوير التقني لتوظيفه في العمل اإلداري

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

70%من شاغالت الوظائف غير التعليمية بمكتب التعليم بالحوية
متمكنات من المهارات التقنية

تطبيق عملي  /الفهرسة واألرشفة اإللكترونية

المخرجات المتوقعة

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

طرق قياس األثر

استمارات  /استبانات  /مخرجات التطبيق

التكلفة الكلية

500

المخاطر المتوقعة

اليوجد

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

منال بنت براك العتيبي

فريق العمل

طبيعة عمله

المساعد اإلداري في االتصاالت اإلدارية بمكتب
الحوية

رقم الجوال وااليميل

مشرفة المبادرة  :منال بنت براك العتيبي  +مسؤولة الدعم الفني والتقني في االتصاالت اإلدارية
مديرة المكتب.
ً jomana200984@gmail.com - 0536977688
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة شؤون المعلمين

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

حياك

الهدف العام للمبادرة

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنةً .

األهداف التفصيلية

1-استقبال الطلبات  2-التواصل مع المستفيد  3-معالجة الطلبً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة العامة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-01-03

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2030-12-31

الفئة المستهدفة

شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية بتعليم الطائف ً

مبررات المبادرة

مواكبة لرؤية المملكة وتطبيقاً لالحترازات الوقائية من فيروس كورونا وحرصاً على تقديم خدمة المستفيد عن ُبعد.

وصف المبادرة

منصة إلكترونية 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.

أوجه التميز واإلبداع

سهولة استخدام الموقع والرد المباشر

آلية التنفيذ

تصميم الموقع /ربط قاعدة بيانات وتحديثها باستمرار /نشر الرابط عبر
منصات إدارة التعليم /استقبال الطلبات  /الرد المباشر

مؤشرات األداء

عدد طلبات المستفيدين وعدد الطلبات المنجزة

آلية المتابعة والتقييم

قياس رضا المستفيد والتطوير والتحسين في التصميم

المخرجات المتوقعة

الرد على االستفسارات وتحقيق الطلبات بما يتواكب مع االنظمة

طرق قياس األثر

استبانة رضا المستفيد

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

عدم تفعيل الرابط اإللكتروني وإلغاء الصفحة

الجهة المساندة

اإلدارات المرتبطة

اإلدارة التابعة لها

إدارة تقنية المعلومات

مشرف المبادرة

سلطان بن سعيد الحارثي

فريق العمل

1محمد السواط( مدير اإلدارة )2-خالد الريمي( قسم عالقات المعلمين )3-سلطان الحارثي 4-احمد الشمراني( تواصل البنين )5-ليلى الحارثي( تواصل البنات)

طبيعة عمله

مشرف شؤون المعلمين

رقم الجوال وااليميل

ً aharthi3936@moe.gov.sa - 0509995199
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

موهوب الروضة

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية

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

نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة
مبررات المبادرة
وصف المبادرة

تطويرية ً

علمي ً

تصنيف المبادرة ً

مستوى التنفيذ

االطفال في رياض االطفال من سن  4الى  6سنوات في
الفئة المستهدفة
ً 2022-12-28
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2019-01-01
الروضات الحكومية ً
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
تسعى هذه المبادرة الى الكشف والرعاية لألطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة ( رياض االطفال ) وذلك باستخدام ادوات مقننة ثم عمل الرعاية الالزمة لهذه
الفئة بتهيئة الطفل واكسابه مهارات شخصية وعلمية ابداعية مما يساهم في تتبع الطفل الموهوب في مراحل التعليم القادمة

أوجه التميز واإلبداع
آلية التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

اكتشاف قدرات الطفل في سن مبكرة ورعايتها
رسم الخطة -تعاميم  -ورش عمل

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

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

زيارات ميدانية  -استمارات -لجان تحكيم -تقارير

المخرجات المتوقعة

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

طرق قياس األثر

استمارات قياس رضا المستفيد

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

تسرب معلمات رياض االطفال بعد تدريبهن على البرنامج /عدم تطبيق
االستمارات الخاصة بالكشف عن الموهوبين بطريقة صحيحة  /عدم
وجود ميزانية خاصة للبرامج في رياض االطفال

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة رياض األطفال

مشرف المبادرة

فكرة /غالية العتيبي إشراف /هند
القثامي

فريق العمل

جميع مشرفات الموهوبات

طبيعة عمله

مديرة إدارة الموهوبات  /مشرفة موهوبات

رقم الجوال وااليميل

ً sa7aab22@gmail.com - 0557036333
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

نادي الموهوبات

الهدف العام للمبادرة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم ً

األهداف التفصيلية

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

نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة
مبررات المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى محافظة الطائف ً

مستوى التنفيذ

لطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس موهبة و المتفوقات
الفئة المستهدفة
ً 2022-12-30
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2021-01-24
دراسيا ً
مكان أو منصة تجتمع فيها الطالبات الموهوبات لممارسة 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 في مجال الموهبة واقعيا و الكترونيا مع وجود قاعدة بيانات ثابتة للرجوع لها.

وصف المبادرة

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

أوجه التميز واإلبداع

مواكبة التقدم العلمي و التقني و أخر المستجدات التعلمية و التربوية

آلية التنفيذ

1-مرحلة االعالن و التهيئة  2-مرحلة التنفيذ  3-مرحلة التقييم

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

الطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس موهبة و المتفوقات دراسيا

استمارات  -احصائيات  -زيارات ميدانية

المخرجات المتوقعة

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

طرق قياس األثر

ارتفاع نسبة الفعاليات و الورش المقامة داخل المدارس لنادي
الموهوبات

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب  /عدم وجود مقرات خاصة بالنادي

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

صاحب الفكرة  /غالية العتيبي -
المشرف المنفذ  /أمل العوفي

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرفة رعاية الموهوبات

رقم الجوال وااليميل

غالية عبدهللا العتيبي  /رئيسا أمل عيضه العوفي  /منسقا للمبادرة مها علي األنصاري  /مشرفة
تنفيذ هند حمدي القثامي  /مشرفة متابعة سميرة سعد النفيعي  /رئيسا للجنة االعالمية
ً M.N.N111@HOTMAIL.COM - 0569106914
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

مختبر االبتكار العلمي

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية

ايقاد االفكار الداعمة لالبتكار استخدام المنهجية العلمية للبحث عن الفرص والتحديات حل مشكالت المدرسة باستراتيجيات ووسائل متطورة ودمجها بالتقنيةًللخروج
بحلول غير مألوفة والتجريب وتنمية االبتكار ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-09-05

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-05-23

الفئة المستهدفة

2%من الطالبات بالمدرسة ً

مبررات المبادرة

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

وصف المبادرة

تروم هذه المبادرة الى ايقاد االفكار الخالقة والمميزة لدى الطالبات الموهوبات في البحث عن التحديات وايجاد الفرص المختلفة لحل المشكالت التى قد تصادفنا في المدرسة من خالل
استخدام اساليب التفكير اإلبداعية والمالحظة المستمرة لماًحولها في البيئة وتقديم البحوث واالبتكارات المختلفة بحلول واقعية قابلة للتطبيق والتطوير.

أوجه التميز واإلبداع
آلية التنفيذ

اعطاء الطالبة فرصه ليكون لها دور في حل المشكالت المحيطة بها مما يساهم في جعلها مواطنة صالحة القدرة على
التعلم الغير مقصود ألساليب التفكير االبداعي
ايجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت المختلفة برؤية جديدة ابداعيه تنميه حس المسؤولية لدى الطالبة
ممارسات التفكير االبداعي المستقبلي الموجه الى تطوير المجتمع
المدرسي بمنتجات بحثيه او ابتكاريه متنوعة بنسبة  2%من الطالبات
مؤشرات األداء
دورات تدريبية  /ورش عمل مختلفة  /تجارب مختلفة
بالمدرسة
اعداد التقارير

آلية المتابعة والتقييم

التكريم
قياس مدى رضا المستفيد

تحليل النتائج

المخرجات المتوقعة

منتجات بحثيه او ابتكاريه من واقع المجتمع المدرسي

طرق قياس األثر

التكلفة الكلية

1000

المخاطر المتوقعة

امكانية تسرب الطالبات المشاركات  /يتم التعامل معها بالدعم
المستمر وتطبيق ستيم في مشروع الطالبة المنفذ

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة الموهوبات

مشرف المبادرة

معلمة الموهوبات  :نوف الغالبي

فريق العمل

مشرفات ادارة الموهوبات  /معلمات الرعاية الصباحية

طبيعة عمله

معلمة موهوبات بالثانوية التاسعة

رقم الجوال وااليميل

ً nfsh1nfsh2@gmail.com - 0505714064
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

ملف الطالبة الموهوبة

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

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 تقديمالرعاية للطالبة الموهوبة في المراحل المختلفة ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-01-01

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-12-29

الفئة المستهدفة

مستوى محافظة الطائف ً
الطالبات المجتازات للبرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين
في جميع المراحل ً

مبررات المبادرة

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

وصف المبادرة

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

أوجه التميز واإلبداع

تعزيز البيئة التعليمية الجاذبة

آلية التنفيذ

_رسم خطة _  -إرسال تعاميم _ متابعة المدارس

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

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

زيارات ميدانية _ إعداد تقارير

المخرجات المتوقعة

قاعدة بيانات تشمل معلومات وبيانات للطالبات الموهوبات في
المدارس التابعة إلدارة الموهوبات بالطائفً

طرق قياس األثر

استمارات قياس رضا المستفيد

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

عم توفر ميزانية  /عدم الدقة في تعبئة البيانات للطالبة الموهوبة

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة الموهوبات

مشرف المبادرة

فكرة/غالية العتيبي تنفيذ
وإشراف/سميرة سعد النفيعي

فريق العمل

جميع مشرفات الموهوبات

طبيعة عمله

مديرة إدارة الموهوبات /مشرفة موهوبات

رقم الجوال وااليميل

ً s-s-n1622@hotmail.com - 0554664874
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة الصحة المدرسية
بيئة تعليمية ..جاذبة

التوجه االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

الهدف االستراتيجي
عنوان المبادرة

من أجل رحلة تعليمية صحية

الهدف العام للمبادرة

تعزيز التكامل التقني مع األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقةً .

األهداف التفصيلية

)1توعية فئات المجتمع المدرسي لكيفية خلق بيئة مدرسية تعليمية صحية ،وتبني نمط حياة صحي من خالل التعلم عن بعد ) .2تعزيز الصحة العامة للمجتمع المدرسيً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-02-04

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-03-25

الفئة المستهدفة

فئات المجتمع المدرسي ً

مبررات المبادرة

توعية كافة أفراد المجتمع المدرسي لكيفية خلق بيئة تعليمية صحية من خالل التعليم عن بعد السيما في الوقت الحالي وظروف أزمة كورونا.

وصف المبادرة

حملة توعوية صحية تهدف إلى نشر الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع المدرسي

أوجه التميز واإلبداع

نشر الوعي الصحي من خالل التعليم عن بعد ألكبر فئة مستهدفة من فئات المجتمع المدرسي

آلية التنفيذ

نشرًالوعي الصحي عن بعد من خالل ) : 1المحاضرات االفتراضية
بالتعاون مع الجهات الصحية ) / 2بروشورات توعوية ) / 3فيديوهات
توعية عن أضرار األجهزة الذكية وكيفية االستخدام اآلمن لها.

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

نشر الوعي الصحي لكافة أفراد المجتمع المدرسي بنسبة80%

من خالل الزيارات الميدانية و االستبانات لكافة الفئات المستهدفة طالب ،معلمين  ،أولياء أمور

المخرجات المتوقعة

بناء جيل واعي وصحي قادر على االبداع واالنتاج

طرق قياس األثر

استبانات يتم نشرها لكافة الفئات المستهدفة من المبادرة

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

صعوبة تنفيذ المبادرة لكافة الفئات المستهدفة  /تنفيذ البرنامج
لفترات متكررة واستهداف أكبر قدر ممكن من الطالب.

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية

اإلدارة التابعة لها

إدارة الصحة المدرسية

مشرف المبادرة

أمل مطر معيض السواط العتيبي

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرفة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية

رقم الجوال وااليميل

أمل مطر السواط( صاحبة المبادرة ) ،طالب المدارس المستهدفة  ،الجهات الصحية المساندة( مركز
الغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالعزيز
ً am.alswat @gmail .com - 0504720994
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة الصحة المدرسية

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

ممرض /ـة وطبيب/ـة المستقبل

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية

)1تهيئة طالب المرحلة المتوسطة والثانوية لاللتحاق بالتخصصات الطبية من خالل إلحاقهم بمجموعة من البرامج والدورات الصحية بالتعاون مع جامعة الطائف) .2تعزيز
قدرات الطالب باختيار التخصص المناسب لهم ) .3اكساب الطالب الخبرات والثقافات الطبية والصحية الالزمةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-25

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-05-01

الفئة المستهدفة

طالب/ات المرحلة المتوسطة والثانوية ً

مبررات المبادرة
وصف المبادرة
أوجه التميز واإلبداع
آلية التنفيذ

إعطاء الطالب/ات تصوراًًكامالًًلطبيعة التعليم الطبي ،والبرامج الطبية مماًيساعدهم للكشف عن قدراتهم وتعزيز قناعتهم باختيار التخصص المناسب لاللتحاق بالتخصصات
الطبية ،واكسابهم الخبرات الصحية الالزمة.
ترشيح الطالب/ات الراغبات لاللتحاق بالمبادرة والمتميزات وتقديم لهم مجموعة من البرامج والدورات الصحية وفق خطة تشغيلية معدة من قبل صاحبة المبادرة بالتعاون
مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف.
تزويد المجتمع بأطباء للمستقبل يتمتعون بالكفاءة والخبرة في الممارسات الطبية والصحية مماًيسهم في بناء مجتمع واعي بصورة فاعلة وتأهيل أفراده بكفاءة ومهنية
عالية.
ترشيح مجموعة من الطالب/ات الراغبات والمتميزات للمرحلة المتوسطة
والثانوية وإلحاقهم بمجموعة من الدورات والبرامج الصحية وفق خطة تشغيلية
معدة بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف.

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

تهيئة الطالب والطالبات لاللتحاق بالتخصصات الطبية بنسبة80%

من خالل الزيارات الميدانية للمدارس المستهدفة بالمبادرة ،والتقارير الختامية  ،واالستبانات

المخرجات المتوقعة

بناء مجتمع واعي وتأهيل أفراده بكفاءة ومهنية صحية فاعلة.

طرق قياس األثر

استبانات يتم من خاللها قياس مدى االستفادة والرضا من البرامج
والدورات التدريبية للمبادرة.

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

صعوبة التحاق جميع أفراد الفئة المستهدفة بالبرامج التدريبية المعدة /
استمرار تنقيذ المبادرة لمدة خمس سنوات متتالية وذلك باستهداف أكبر عدد
ممكن من المدارس في كل مرة’

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية

اإلدارة التابعة لها

إدارة الصحة المدرسية

مشرف المبادرة

أمل مطر معيض السواط العتيبي

فريق العمل

أمل مطر السواط  ،كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الطائف  ،طالب المدارس

طبيعة عمله

مشرفة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية

رقم الجوال وااليميل

ً am.alswat @gmail .com - 0504720994
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة الصحة المدرسية

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

سالمتي في عيادتي

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية

_1التثقيف بأهمية ودور العيادة المدرسية في المجتمع المدرسي لتأهيل كوادر صحيه مدرسية من الكوادر اإلدارية المكلفة باإلرشاد الصحي في المدارس المدعومة من
وزارة الصحة_ 2تدريب الموجهات الصحيات على أهم العالمات الحيوية االساسية في االنسان ( النبض _ درجة الحرارة _ معدل التنفس_ ضغط الدم _ ) 3تعليم الموجهات
الصحيات فن ألية التعامل مع الحاالت المرضية الزائرة للعيادة_ 4التدريب على استخدام أجهزة العيادة الحديثة في المدارس المدعومة من وزارةًالصحة ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2021-01-25

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-05-01

الفئة المستهدفة

الموجهات الصحيات في المدارس المدعومة من وزارة الصحة ً

مبررات المبادرة

احتياج الموجهات الصحيات ( من الكادر االداري ) على استخدام االجهزة الحديثة في المدارس المدعومة من وزارة الصحة والتعامل مع الحاالت المرضية في الظروف
الصحية الطارئة لتقديم االسعافات األولية والخدمات الصحية الجيدة في الميدان

وصف المبادرة

تأهيل موجهات صحيات من الكادر االداري على استخدام االجهزة الحديثة في المدارس المدعومة من وزارة الصحة والتعامل مع الحاالت المرضية في الظروف الصحية
الطارئة لتقديم االسعافات االولية والخدمات الصحية الجيدة في الميدان

أوجه التميز واإلبداع

اكساب الموجهات الصحيات المهارات الالزمة لتطوير بيئة العمل وذلك للحصول على بيئة صحيه تعليميه جاذبة ومحفزة لإلبداع

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

_1تقسيم البرنامج التدريبي إلى جزء نظري لتوضيح المفاهيم
األساسية وجزء عملي من خالل التطبيق العملي على األجهزة _2
استقطاب ممرضات فنيات من الصحة لتدريب الموجهات الصحيات
_3زيارة احدى المدارس المدعومة من وزارة الصحة لتجهيز اجهزة
العيادة المدرسية الطبية واعداد ورش عمل وفقاً لإلجراءات االحترازية
الصحية أوًاعدادًورشة عمل تدريبيه عن بعد

مؤشرات األداء

_1تأهيل كوادر مدربه متمكنة من العمل بنسبة _ 100% 2تدريب
الموجهات الصحيات في المدارس المدعومة من وزارة الصحة بحيث
يكون لهن القدرة على التنفيذ بنسبة _ 99% 3القدرة على تقديم
الخدمات الصحية لزائرات العيادة بنسبة100%

_1المالحظة من خالل الزيارات الميدانية _ 2القروبات من خالل وسائل التواصل االجتماعي _ 3االستبانة اإللكترونية _ 4االجتماعات اإللكترونية _ 5تبادل الزيارات في
المدارس لتبادل الخبرات _ 6متابعة السجالت الخاصة بالتردد على العيادة
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_1موجهات صــــحيات مدربات من الكوادر اإلدارية المكلفة باإلرشــــاد
الصحي وملمة بأهمية ودورًالعيادة المدرسية في المجتمع المدرسي
_2كوادرًصــحيه من الموجهات الصــحيات المدريات على التعامل مع
الظروف الصــــحية الطارئة من خالل ادراك العالمات الحيوية_ 3كوادرً
صحيه من الموجهات الصحيات مدربات على كيفية التعامل مع الحاالت
المرضــية الزائرة للعيادة المدرســية وتقديم الخدمات الصــحية الالزمة
_4كوادر مدربة على اســـتخدام اجهزة العيادة الحديثة في المدارس
المدعومة من وزارة الصحة

طرقًقياسًاألثر

_1االستبانة اإللكترونية _ 2رضا المستفيد الخارجي _ 3االجتماعات
اإللكترونية من خالل المناقشة والحوار

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

قلة التجهيز الوزاري في المدارس باألجهزة الصحية وكيفية التعامل
معها طلب الدعم من الوزارة لتغطية تجهيز العيادات في المدارس يتم
سد حاجة المدارس المتبقية الغير مجهزة من الوزارة بالتجهيز الذاتي
من ميزانية المدرسة أو شراكة بجهات خاصه

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية

اإلدارة التابعة لها

إدارة الصحة المدرسية

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

حسينة محمد الشمراني

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرفة الصحة المدرسية في إدارة
الشؤون الصحية المدرسية بالطائف

رقم الجوال وااليميل

_1مشرفة المبادرة حسينة محمد الشمراني االشراف والتنسيق والتنظيم بين الجهة وبين
المدارس المستهدفة لحضور الدورات والتدريب والتنفيذ_ 2المدارس المدعومة من وزارة الصحة
حضور الدورات والتطبيق_ 3الشؤون الصحية جهة مدربه

ً hasinh.43@hotmail.com - 0504727789
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

رؤية وريادة

الهدف العام للمبادرة

تطوير المواهب وتعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار وريادة األعمالً .

األهداف التفصيلية

1اكساب الطالب المهارات االزمة لسوق العمل 2-ترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر  3-بناء منظومة ريادة االعمال  4-تعزيز الثقة لدى الطالب ومساعدتهم لبناء شخصياتهم5-تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والتعاون لتعزيز االبداع الريادي ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-01-26

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-13

الفئة المستهدفة

/جميع طالبات التعليم العام واألهلي واالجنبي والتربية الخاصة ً

مبررات المبادرة

نسعى بإذن هللا الى إحداث نقله نوعية بمحافظة الطائف والزج بالشباب إلى سوق العمل وخلق فرص وظيفية والقضاء على البطالة وبناء جيل واع قادر على بناء مجتمعةودعم توجيهات والة األمر واإلسهام في دعم التنمية الوطنية وإيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة ريادة االعمال والستثمار وتهيئة رواد االعمال المحتملين من
خالل االستفادة من الموارد المحلية ونقل الخبرات والتجارب

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 دعماً للتنمية الوطنية والتطوير فقد اقترحنا هذه المبادرة وهي مبادرة وطنية اجتماعية ريادية فنية وتهدف إلى إكساب الطالب مهارات
سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة االعمال وتحفز على العمل الحر واالستثمار لدى طالب وطالبات التعليم العام والجامعي

أوجه التميز واإلبداع

إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة ريادة االعمال واالستثمار وتهيئ عدد من رواد االعمال المحتملين من خالل االستفادة من الموارد المحلية ونقل الخبرات
والتجارب

آلية التنفيذ

•ورش عمل ملتقيات مكثفة عن بعد • عقد دورات تدريبية مكثفة على
أيدي خبراء وخبيرات • زيارات المراكز المختصة لتأهيل الشباب لسوق
العمل للوقوف عن قرب على الية استقطابهم • طرح أوراق عمل من
الخبراء والمهتمين على مستوى المملكة في ريادة االعمال • إجراء
مسابقات مقننة وفق ضوابط وآليات وأهداف يشارك بها الفئات
المستهدفة • اعداد تقارير ألعمال المتسابقات مع تقييم المعروضات
فنياً ومادياً ألخذ المشاركات ألولى خطوات سوق العمل • عمل
شراكات لرواد االعمال المحتملين لتبني المتميزات لسوق العمل

مؤشرات األداء

زيادة عدد المهتمين لريادة االعمال بنسبة  30%خالل العامين-اتقان مهارات سوق العمل خالل العامين بنسبة 20% -نشر ثقافة
ريادة االعمال بنسبة  100%خالل العامين -تدريب ما اليقل عن 70%
من الطالبات والمعلمات في المبادرة خالل العامين -مشاركة مااليقل
عن  70%من الطالبات في المبادرة خالل العامين

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

131

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

آلية المتابعة والتقييم

متابعة داخلية عن طريق ورش العمل اجتماعات استبانة الكترونية -متابعة خارجية عن طريق المقابالت والزيارات استبانة الكترونية -التقييم وهو عن طريق ورش العملوحلقات النقاش واستبانات الكترونية
1اكساب الطالب المهارات االزمة لسوق العمل 2-ترسيخ ونشرثقافة العمل الحر  3-بناء منظومة ريادة االعمال  4-تعزيز الثقة لدى
الطالب ومساعدتهم لبناء شخصياتهم  5-تحفيز القطاع الخاص على
المشاركة والتعاون لتعزيز االبداع الريادي

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

10000

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل المستفيدين والعمالء داخلياً وخارجياً عدم تفاعل
المستفيدين من الطالبات عدم الدقة في حساب مؤشرات األداء

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

فوزية بنت عوض هللا الحارثي مديرة إدارة نشاط الطالبات رئيسة اللجنة  -جمالء مطر الجعيد-ريادة االعمال  -صالحة السفياني – المجال العلمي -أمل محمد الثمالي -المجال االجتماعي -
سلطانة عيضة الزايدي – تجويد العمل -صافية ذياب المطيري -المجال الفني -أصالة المالكي-
المجال التطوعي -منال محمد الحمياني – التدريب والبرامج العامة -نوف السليماني-رحاب
المعاوي-ايمان االهدل-المساعد اإلداري

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

ً nashat.altaif1@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

البرنامج التتبعي لرعاية الفائزين محلياً ودولياً

الهدف العام للمبادرة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم ً

األهداف التفصيلية

ـ دعم الطلبة الحاصلين على مستوى محلي أو عالمي وصقل مواهبهم وقدراتهم للحصول على جيل منافس محلياً ودولياً .ـ تدريب وتأهيل الطلبة الحاصلين على مراكز
متميزة دولياً ومحلياً للمشاركة في سوق العمل بما لديهم من قدرات وابداعات .ـ نشر ثقافة استدامة العمل الجيد واستغالل كافة الفرص المتاحة لتحقيق النجاح .ـ ايجاد
مصادر تربوية لنشر التميز واالبداع والخبرة بين أفراد المجتمع المحيط .ـ توفير االرشاد االكاديمي وفرص العمل المناسبة لقدرات وامكانات الطلبة الحاصلين على مراكز دولية
أو محليةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-29

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2023-11-13

الفئة المستهدفة

الطلبة الفائزين والفائزات في منافسات محلية ودولية ً

مبررات المبادرة

وجود طاقة مهدرة في المجتمع من شريحة الشباب والذين تميزوا في مجاالت مختلفة محلياً ودولياً بحاجة الى دعم وتوجيه وتوفير فرص عمل لهم ـ رفع مستوى اداء
الطلبة المتميزون محلياً ودولياً لزيادة كفاءة المدرسة .ـ نقل خبرة وتجارب الطلبة المتميزين محلياً ودولياً ألقرانهم لتطوير المجتمع .ـ تحقيق االكتفاء الذاتي في مؤسسات
وسوق العمل من خالل إيجاد كوادر ذات تميز محلياً ودولياً .ـ دعم الطلبة الفائزين محلياً ودولياً وتوفير التدريب والرعاية الالزمة لهم لتحقيق مراكز أعلى في جميع المجاالت .
ـ توجيه الطلبة الفائزين محلياً ودولياً الختبار المستقبل الدراسي أو الوظيفي المناسب.

وصف المبادرة

مما الشك فيه أن رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)والتي من اهم أولوياتها منح الشباب السعودي مزيداًًمن االهتمام والرعاية في جميع المجاالت خاصة في مجال
توفير الفرص للجميع فإن فكرة هذهًالمبادرة جاءت من الحرص على متابعة الفائزين في المسابقات المحلية والدولية وتوفير الفرص المناسبة لهم لصقل مواهبهم وتنمية
قدراتهم في المجال الذي تميزوا فيه.

أوجه التميز واإلبداع

هي مبادرة أطلقتها إدارة نشاط الطالبات لرعاية الفائزين والفائزات في المسابقات المحلية والدولية بما يتالءم مع رؤية المملكة  2030لصناعة مستقبل أفضل لهم ولتمثيل
وطنهم في المحافل الدولية
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آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

1ـ التهيئة واالعداد  :ـ ـ تدشين المبادرة من سعادة المدير العام بمحافظة
الطائف ـ اعتماد دليل المبادرة وتعميمه ـ تدشين المواقع االلكترونية للمبادرة
على مواقع التواصل االجتماعي ـ حصر وتحديد الفئة المستهدفة عند
االجتماعات واللقاءات 2ـ القياس والتقويم  :ـ ـ دراسة وتحليل النتائج ـ قياس
المستوى الفعلي للطلبة المستهدفين في كل مجال ـ اجراء المقابالت
واللقاءات مع الفئات المستهدفة ـ تحديد الجوانب التي يحتاج فيها الطلبة
للدعم والتوجيه 3ـ التدريب والتأهيل  :ـ ـ تنفيذ البرامج التدريبية للطلبة
المرشحين ـ التنسيق مع جهات ذات العالقة داخلياً وخارجياً لعقد برامج تدريبية
مختلفة توافق احتياجات جميع الطلبة ـ قياس أثر التدريب ومخرجاته 4ـ التوجيه
واالستشارة  :ـ ـ تقديم االستشارات في جميع المجاالت للطلبة الفائزين
محلياً ودولياً ـ توجيه الطلبة ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الدراسي أو
المهني والوظيفي ـ التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتمكين الطلبة
المرشحين للمشاركة الفعالة في سوق العمل ـ ابرام الشركات واالتفاقات مع
جهات ذات االختصاص كل في مجاله بعد اخذ الموافقة عليها من سعادة المدير
العام للتعليم بمحافظة الطائف 5ـ نشر التجربة والخبرة  :ـ ـ اجراء مقابالت
ولقاءات اعالمية مع الطلبة واالستفادة من خبراتهم في جميع المجاالت
ـتسهيل حضور الطلبة الفائزين محلياً ودولياً لبرامج تثقيفية ومؤتمرات وملتقيات
علمية محلية وعالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ـ مساعدة الطلبة
على توثيق تجاربهم وخبراتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

مؤشراتًاألداء

ارتفاع مؤشر متوسط عدد الفائزين محليا ودوليا من الطلبة • عدد الجوائز
والمراكز التي تم الحصول عليها محلياً ودولياً • .نسبة الطلبة الملتحقين
بالتدريب والتأهيل والمتابعة • .عدد اللقاءات أو البحوث أو التجارب أو المؤلفات
التي سيتم توثيقها من قبل الطلبة الفائزين.

متابعة داخلية عن طريق ورش العمل اجتماعات استبانة الكترونية -متابعة خارجية عن طريق المقابالت والزيارات استبانة الكترونية -التقييم وهو عن طريق ورش العملحلقات نقاش واستبانات الكترونية
• .حصر وتحديدًالطلبة الفائزين محلياً ودولياًًفي مسابقات األنشطةًغير
الصفية • .قياس وتقويم مستوى االداء الذي وصل اليه الطلبة في المجال الذي
تميزوا فيه • .التدريب المباشر وعن بعدلًلطلبه الحاصلين على مراكز محلية
ودولية في مدارسهم وفي مراكز ومعاهد التدريب • .دعم الطلبة المتميزين
محليا ودوليا للتوسع في أفكارهم ومبادراتهم • .تقديم االستشارات للطلبة
الفائزين في منافسات محلية ودولية وتوجيههم لتحقيق أهداف اعلى • .
مساعدة الطلبة المتميزين في إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع قدراتهم
وامكانتهم • .تمكين الطلبة الفائزين محليا ودولياًمن نشرًخبرتهم ومشاركتهم
لآلخرين لتحيق الفائدةًللجميع.حصص النشاط.

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية -حلقات النقاش -االستبانات االلكترونية-المقابالت
الشخصية

التكلفة الكلية

10000

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل معظم الطلبة لاللتحاق بالبرنامج التتبعي للفائزينبمراكز دولية ومحلية خاصة مع اختالف مراحلهم التعليمية وظروفهم
الخاصة . -قلة الكوادر المؤهلة للرعاية والتدريب وتقديم االستشارات
في المجاالت المختلفة  -وصعوبة ايجاد جهات تقدم الدعم والرعاية
بصورة تطوعية.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة اإلشراف التربوي-بنات

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

ندى سعد القرني منسقة المبادرة  -صالحة السفياني – المجال العلمي  -أمل محمدالثمالي -المجال االجتماعي  -صافية ذياب المطيري -المجال الفني  -جمالء مطر الجعيد -ريادة
االعمال  -منال محمد الحمياني– التدريب والبرامج العامة  -أصالة المالكي-المجال التطوعي -
سميرة المالكي – المجال الرياضي  -حياة سعد العمري-مشرفة نشاط  -نوف السليماني-رحاب
المعاوي-نوره الحارثي
ً a.nashatbanat@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

اإلدارات المرتبطة

إدارة التخطيط والتطوير

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

إحصاء

الهدف العام للمبادرة

تطوير البنية التحتية التقنية المرنة واآلمنةً .

األهداف التفصيلية

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

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة العامة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-03-13

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-03-13

الفئة المستهدفة

القيادات -اإلدارات  -المكاتب -المشرفين  -الباحثين ً

مبررات المبادرة

الحاجة للوصول إلى البيانات االحصائية بيسر وسهولة والحصول على بيانات محدثة باستمرار

وصف المبادرة

مبادرة تطويرية تمكن المستفيد من الحصول على البيانات والمعلومات بكل سهولة ويسر

أوجه التميز واإلبداع

1-سرعة الحصول على البيانات والمعلومات من خالل فالتر متعددة 2-الخارطة التعليمية 3-تحديث البيانات  4مرات خالل العام المالي.

آلية التنفيذ

1تجميع البيانات من نظام نور 2-تنقيح وتنظيف البيانات  3-معالجةالبيانات  5-تحليل البيانات 6-رفع البيانات للموقع

آلية المتابعة والتقييم

عدد المستفيدين من مبادرة إحصاء

مؤشرات األداء

من خالل نموذج قياس رضا المستفيد

المخرجات المتوقعة

1-موقع إلكتروني يحوي بيانات سليمة من األخطاء

طرق قياس األثر

نموذج قياس رضا المستفيد

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

وجود أخطاء في بيانات النظام وتعالج تصحيح البيانات مع بداية العام
الدراسي وكذلك من خالل اللقطة المعلوماتية

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية

اإلدارة التابعة لها

إدارة التخطيط المدرسي

مشرف المبادرة

عبدالرحيم علي المالكي

فريق العمل

1-عبدالرحيم علي المالكي  2-وجدا الهذلي 3-سليمان الربيعي 4-نورة الحارثي

طبيعة عمله

رئيس وحدة المعلومات

رقم الجوال وااليميل

ً aalmalki1264@moe.gov.sa - 966544788117

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

131

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون المدرسية

إدارة الصحة المدرسية

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

منسقة صحية

الهدف العام للمبادرة

العناية بوسائل األمن والسالمة في المباني والمرافقً .

األهداف التفصيلية

1تدريب المنسقة الصحية على أسس ومهارات اإلرشاد الصحي 2-تدريب المنسقة الصحية على اإلسعافات األولية .3-اكتساب المعرفة والمهارات للتعامل مع الحاالتالطارئة .4-حصر الحاالت المزمنة وكيفية التعامل معها .5-تحفيز المنسقة الصحية للمشاركة باألنشطة الصحيةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 1442-06-04

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 1444-06-04

الفئة المستهدفة

المنسقات المرشحات للقيام بعمل منسقة صحية في اإلدارة ً

مبررات المبادرة

1-نشر الوعي الصحي .2-تأهيل منسقة صحية للتعامل مع الحاالت الصحية الطارئة .3-تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وصف المبادرة

تأهيل منسقة صحية للتعامل مع الحاالت الطارئة ،والقيام باإلسعافات األولية الصحية ،لحين وصول الفريق الطبي ،وتحقيق بيئة صحية آمنة.

أوجه التميز واإلبداع

اخراج منسقات صحيات مؤهالت لخدمة منسوبات إدارة التعليم.

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

المخرجات المتوقعة

1تصدير تعميم لإلدارات والمكاتب والوحدات المرتبطة لترشيح منسقةصحية .2-عقد لقاء تعريفي للمنسقة الصحية لتعريفها بدورها . 3-عقد
دورة تدريبية للمنسقة الصحية عن اإلسعافات األولية . 4-تزويد
المنسقة الصحية بحقيبة اإلسعافات األولية . 5-تزويد المنسقة الصحية
بمنشورات توعوية . 6-عقد لقاءات طارئة وقت األزمات . 7-إطالع
المنسقة الصحية على المستجدات في مجال اإلرشاد الصحي.

مؤشرات األداء

1تأهيل كوادر مدربة على اإلسعافات األولية بنسبة  99% 2-القدرةعلى تقديم الخدمات الصحية بنسبة100%

1التواصل مع المنسقات الصحيات عبر وسائل التواصل االجتماعي . 2-عقد اجتماع شهري لمتابعة ما تم إنجازه . 3-عمل زيارات ميدانية للمتابعة _. 4متابعة سجالتالمنسقة . 5-عمل تقارير إحصائية.
1منسقة صحية مدربة على االرشاد الصحي . 2-منسقة صحيةمدربة على اإلسعافات األولية . 3-منسقة صحية مدربة على التعامل
مع الحاالت المرضية المزمنة . 4-توفير بيئة صحية جيدة . 5-تفاعل
المنسقة في األنشطة الصحية.

طرق قياس األثر

1االستبانة اإللكترونية . 2-إعداد بيانات إحصائية لعدد( المستفيدات -األنشطة  -اإلسعافات  -الحاالت المرضية المزمنة)
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التكلفة الكلية

000

المخاطرًالمتوقعة

1عدم استجابة بعض اإلدارات لترشيح منسقة صحية ،ويتم التعاملمعها بالتأكيد على القيادات بأهمية دور المنسقة الصحية لخلق بيئة
صحية آمنة . 2-عدم قيام المنسقة بمهام اإلرشاد الصحي ،ويتم
التعامل معها بتكثيف التوعية والتثقيف على أهمية دور المنسقة
الصحية . 3-عدم حضور بعض المنسقات للدورات التدريبية ،ويتم
التعامل معها بتحفيز المنسقة لحضور مثل هذه الدورات . 4-عدم
استفادة بعض المنسقات من الدورات التدريبية ،ويتم التعامل معها
بتكثيف الدورات التدريبية.

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية ً

اإلدارة التابعة لها

إدارة الصحة المدرسية

مشرف المبادرة

عواطف سعد الطويرقي

فريق العمل

المشرفة على المبادرة /عواطف سعد الطويرقي /اإلشراف ومتابعة التنفيذ.مديرة وحدة الخدمات
المساندة /حنان سعد الطويرقي  /التنسيق مع الجهات الصحية لتنفيذ الدورات
التدريبية.المنسقات الصحيات المرشحات /حضور الدورات التدريبية.الشؤون الصحية بصحة الطائف /
تدريب

طبيعة عمله

مساعد إداري بإدارة الشؤون الصحية
المدرسية( وحدة الخدمات المساندة)

رقم الجوال وااليميل

ً asrar-8@hotmail.com - 0504711417
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة االختبارات والقبول-بنات

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

"راي باك "لقياس رضا المستفيد

الهدف العام للمبادرة

تعزيز التكامل التقني مع األطراف الداخلية والخارجية ذات العالقةً .

األهداف التفصيلية

*تحديد الفجوة بين رضا العمبل الفعلي والمتوقع ً*رصد متطلبات العميل لتحسين الخدمات المقدمة *رصد فرص التحسين لدى اإلدارةًالحد من هدر الوقت والجهدً*رفع
نسبة الوعي بأهمية المستفيدً*تفعيل التعاون بين االجهزة الحكومية ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة/المكتب ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-11

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-11

الفئة المستهدفة

المستفيد الداخلي والخارجي من خدمات االدارة ً

مبررات المبادرة

*التغيير لألفضلً*ًرفع مهارة اتقان العملً*التكامل مع الجهات العلياً*تحسين اجراءات العمل

وصف المبادرة

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

أوجه التميز واإلبداع

أتمته العمليات

آلية التنفيذ

ابتكار فكرة المبادرة ورفعها للجهات المختصة

آلية المتابعة والتقييم

مؤشرات األداء

االعتماد الكلي على الرصد االلكتروني لرأي العميل بنسبة 100% -
نتطلع من خالل تحليل البيانات الدورية الالحقة لرفع مستوى رضا
المستفيد من االدارة بنسبة100%.

ورش عمل مستمرة.

المخرجات المتوقعة

تحسين االداء . -الحد من الهدر واالخطاء الشائعة . -تسريع اجراءات
العمل.

طرق قياس األثر

المالحظة . -استطالع الرأي . -الرسوم البيانية.

التكلفة الكلية

5000

المخاطر المتوقعة

عدم تفاعل المستفيد مع التقنيات الحديثة .ويتم التعامل معها بتكليف
العاملين باإلدارة لمرافقة المستفيد الى الجهاز للتحقق من فاعلية االستخدام
المثمر.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

إدارة التقويم والقبول-بنات

مشرف المبادرة

جواهر الحارثي

فريق العمل

جواهر الحارثي مشرفة صالحة الحصيني مشرفة

طبيعة عمله

مشرفة تربوية

رقم الجوال وااليميل

ً mrs.fjojo@gmail.com - 0551055531
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية  ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

روبو الطائف

الهدف العام للمبادرة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم ً

األهداف التفصيلية

. ١تدريب الطالب على استراتيجيات تقنية تصميم وبرمجه. 2تأهيل الطالب للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية . ٣تفعيل للمعامل التقنية في مدارس التعليم
العام واألهلي والعالمي ً

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-03-05

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2023-03-05

الفئة المستهدفة

طالب تعليم الطائف ً

مبررات المبادرة

تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة  20٣0حيال تأهيل وتدريب جيل تقني

وصف المبادرة

صناعة مجتمع تعلمي تقني مهني يهتم بمجاالت التقنية المتعددة كذكاء اصطناعي وروبوت وأنترنت األشياء

أوجه التميز واإلبداع

مواكبتها مع متطلبات العصر وموارده البشرية والتقنية

آلية التنفيذ
آلية المتابعة والتقييم

. ١اعتماد المبادرة . 2تحديد منهجية عمل للمبادرة . ٣تحديد العمليات
المتطلبة من تفعيل المبادرة . 4اعداد خطة عمل سنوية للمبادرة . ٥متابعة
تنفيذ الخطة . ٦التحسين المستمر للعمليات

مؤشرات األداء

. ١اعداد الطالب المشاركين والمستفيدين من المبادرة . 2النتائج
المحققة في المسابقات المحلية والدولية

. ١المستفيدين من التدريب . 2المشاركين في المسابقات . ٣تحقيق نتائج على مستوى المملكة وعلى المستوى المحلى والدولي

المخرجات المتوقعة

جيل تقني متميز يمتلك مهارات تقنية برمجية يساهم في حلول
ابداعية تقنية في العديد من المجاالت

طرق قياس األثر

. ١المالحظة . 2النتائج المحققة . ٣توسيع دائرة المشاركة

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

اليوجد

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

إدارة اإلشراف التربوي-بنين

مشرف المبادرة

سامي عبدالرحمن جابر الثبيتي

فريق العمل

طبيعة عمله

مشرف نشاط طالبي علمي

رقم الجوال وااليميل



سامي بن عائض العصيميً*ًسامي عبدالرحمن جابر الثبيتي
ً Kalaaaaaad@gmail.com - 0505722215
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

التوجه االستراتيجي

بيئة تعليمية ..جاذبة

الهدف االستراتيجي

تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

عنوان المبادرة

القارب الذهبي

الهدف العام للمبادرة

زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم وتحفيزهم ً

األهداف التفصيلية

--١تنمية قدرة التلميذ علي االبداع واالبتكار-2ترسيخ وتعميق المفاهيم والمصطلحات الرياضية-٣.جعل ماد الرياضيات مشوقة ومحببة وازالة الرهبة في نفوس التالميذ-4
تطوير المهارات الحركية والعقلية لدي التالميذ في التفكير والتعامل مع المسائل اللفظية- ٥مواكبة التطورات العالمية في مجال التقنية والبرمجيات الرقمية وربط تعلم
التلميذ بها ً

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-22

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2023-09-28

الفئة المستهدفة

تالميذ الصفوف األولية ً

مبررات المبادرة

رفع مستوى تحصيل الطالب من خالل التعلم باللعب عن بعد وعن قرب

وصف المبادرة

يشكل التعلم باللعب و الترفيه مادة هامة في التنشئة االجتماعية في مختلف مستوياتهاًفاللعب بالترفيه تعبر عن الحياة االجتماعية وهي من اهم األنشطة التي
يمارسها التلميذ فتستهويه وتثير تفكيره وتوسع خياله وتنمي مهاراته الحركية و الذهنية وتجعله قادرا على التعامل مع المشكالت الحياتية و الرياضية بكل سهولة و امان

أوجه التميز واإلبداع

تصميم برمجيات حاسوبية و رقمية حديثة من خالل محرك األقراص

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

المخرجات المتوقعة

-١اإلعداد و التهيئة 2-التطبيق و التنفيذ من خالل المحسوسات و
اليدويات و الوسائل التعليمية( قبل جائحة كورونا ) 3-التطبيق والتنفيذ
من خالل استخدام التقنيات و البرمجيات الرقمية الحديثة

مؤشرات األداء

1ارتفاع المستوى التحصيلي للتالميذ في مادة الرياضيات بنسبة-2 ٪٦0ارتفاع المستوى التحصيلي للتالميذ في مادة الرياضيات
بنسبة (٪٩0البرمجيات الرقمية )-٣بحث إجرائي محكم من جامعةً
الملك سعود في الرياض و فائز بجائزة درع البحث اإلجرائي ضمن
أفضل عشر أبحاث إجرائية على مستوى المملكة العربيةًالسعودية

من خالل نظام نور( تعبئة استمارة الزيارات الصفية و األساليب اإلشرافية المختلفة)
-١ارتفاع مستوى تحصيل التالميذ مهاريا وفكريا و حركيا في مادة
الرياضيات -2اكساب التالميذ مهارات تقنية و حاسوبية و توظيفها بشكل
امن وفعال في تعلم مادة الرياضيات -٣ازدياد محبة التالميذ لمادة
الرياضيات وجعلها مشوقة وحببه في نفوسهم -4تفعيل و توظيف جميع
مصادر التعلم التلميذ(كتاب الطالب-كتاب التمارين  -دليل المعلم-
الحقيبة التقويمية)

طرق قياس األثر

بحث اإلجرائي
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التكلفة الكلية

25000

المخاطرًالمتوقعة

ال توجد مخاطر

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

مكتب التعليم بغرب الطائف-بنين

مشرف المبادرة

عمر محمدًسعيد ابراهيم

فريق العمل

- ١محمد عبد المالكي مدير مكتب تعليم الغرب( رئيس )-2عبد الكريم النمر مساعد مدير مكتب
تعليم الغرب( عضو) -٣عمر محمد سعيد الصيني مشرف تربوي( صاحب المبادرة نائب الرئيس و
المقرر)- 4اسامة شرف مؤذن مشرف تربوي( عضو)-٥سلمان الربيعي مشرف تربوي(عضو)- ٦د .
علي الغامدي مشرف تربوي( عضو)-٧أحمد يزيد الحارثي معلم( عضو)- ٨عبدهللا الطلحي معلم
رياضيات( عضو)

طبيعة عمله

مشرف تربوي رياضيات

رقم الجوال وااليميل

ً hhh. 515@Hotmail. Com - 0505707046
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التوجه الرابع | مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

ً
ً

الهدف االستراتيجي السادس






تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة
المنتج التعليمي




المشاريع
ً
برنامج التوعية بأضرار التدخين
برنامج التوعية بأضرار المخدرات
اخالقيات التواصل الرقمي
منًأجلكم
أنديةًمدارسًالحي
تعزيزًالسلوكًااليجابي ً

المبادرات


ًمعا لتحقيق اإلصالح

ً
ً

5

4

4
3

2

ً

2

1
0

0

0

0

0

0

0

1
0

المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج التوعية باضرار التدخين

وصف المشروع

اقامة محاضرات توعوية لطالب المدارس المتوسطة والثانوية

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التنفيذي

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهلية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

اإللمام بمخاطر التدخين ونجنب الوقوع فيه

طالب المدارس المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-06-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عدم تغطية جميع المدارس في برنامج الزيارات

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فيصل محمد عوض العصيمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

برنامج التوعية بأضرار المخدرات

وصف المشروع

اقامة محاضرات توعوية لطالب المدارس المتوسطة والثانوية

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التنفيذي

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهلية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

اإللمام بمخاطر المخدرات ونجنب وقوعها

طالب المدارس المتوسطة والثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-06-29

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة التوجيه واالرشاد  -بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -مكتب المساعد للشؤون التعليمية

المخاطر المتوقعة

عدم تغطية جميع المدارس في برنامج الزيارات

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فيصل محمد عوض العصيمي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

اخالقيات التواصل الرقمي

وصف المشروع

منصة رقمية تقدم خدمات في فن التعامل مع الوسائط الرقمية و التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة  2030حتى نكون قدوة في
العالم الرقمي و تسعى إلكساب الجيل الحالي مهارات التفك

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 ً

500

معلمات الموهوبات والطالبات الموهوبات واولياء االمور

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

علمي

تاريخ البداية

2022-02-15

تاريخ النهاية

2022-09-13

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

عدم توفر ميزانية

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
مها علي عبد القادر االنصاري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

من أجلكم

وصف المشروع

مشروع يهدف الى تقديم خدمة تسهيل أداء العمرة وزيارة المدينة لمستخدمي ومستخدمات التعليم العام

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التنفيذي

نشر ثقافة العمل التطوعي.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة المشاريع التطوعية إلى المشاريع التشغيلية لإلدارة.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تسهيل اداء مناسك الحج والعمرة والزيارة  470من المستخدمين
والمستخدمات

مستخدمي ومستخدمات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-02-25

تاريخ النهاية

2022-12-28

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

4000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
معيضه عبدهللا المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

أندية مدارس الحي

وصف المشروع

أندية مجتمعية متخصصة الستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع

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 ً

تدريب عدد  10000مرتاده عقد  4000ورشة تدريبية

جميع أفراد المجتمع

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-31

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة العالقات العامة واإلعالم

المخاطر المتوقعة

اليوجد

التكلفة التقديرية

10000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
أميرة عمر مستور السفياني
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة التوجيه واالرشاد  -بنات
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

تعزيز السلوك االيجابي

وصف المشروع

هو برنامج يعنى بدعم السلوك االيجابي وتنميته من خالل بيئة محفزة وجاذبة ترتكز على استخدام أساليب علمية تعزز السلوك االيجابي.

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي

الهدف التنفيذي

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهلية.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد المستفيدين من البرامج المنفذة من خالل عقود الشراكة.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

اكساب الطالب/ة سلوكيات ايجابية في بيئة محفزة بنسبة70%

منسوبات المدرسة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

وزاري

مجال المشروع

بيئي

تاريخ البداية

2022-01-02

تاريخ النهاية

2022-06-09

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة النشاط الطالبي  -بنات

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

0

ًًًًمشرفًالمشروع ً
فاطمة عابد عبدهللا المذكوري
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة تعليم الكبار

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

تعزيز الشراكات المجتمعية بما يسهم في جودة المنتج التعليمي
معا لتحقيق اإلصالح

عنوان المبادرة
الهدف العام للمبادرة

تفعيل اإلدارات لعقود الشراكة المبرمة مع الجهات الحكومية واألهليةً .

األهداف التفصيلية

1.تصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة لنزالء السجن العام بالطائف  .2.تعريف النزالء بخطورة وأضرار الممارسات الخاطئة والسلوكيات المنحرفة .3.تأهيل النزالء وإعادتهم
للحياة السوية في المجتمع  ،بما يضمن عدم عودتهم إلى السلوك الخاطئ مرة أخرى  .4.توضيح األضرار الناتجة عن ترويج وتعاطي المخدراتً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

أدبي ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2019-03-03

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-06-14

الفئة المستهدفة

عدد المستفيدين 1437مستفيداً .

مبررات المبادرة

تأهيل وإصالح النزالء في السجن العام علميا وسلوكيا  ،وتعزيز الهوية الوطنية  ،وترسيخ القيم اإلسالمية الحميدة.

وصف المبادرة

مبادرة نابعة من صاحب الفكرة مدير إدارة تعليم الكبار  ،أ .محمد بن عبدهللا الفعر  ،وتتضمن مجموعة من البرامج واالنشطة والفعاليات التي تستهدف فئة ذات خصوصية
في مكان محدد.

أوجه التميز واإلبداع

اكتشاف المواهب لدى النزالء  ،وتنمية المهارات.

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

أوال التخطيط  :ويشمل الربط بين الفكرة للمبادرة وأهدافها  ،والبحث
عن الممارسات لتنفيذ المبادرة  ،ثانيا  :اإلعداد  ،ويشمل  :إقامة
مرعض يتضمن مجموعة من األركات تحتوي على لوحات إرشادية
وتثقيفية  ،وتدقيق المواد وإعداد سيناريو اإللقاء في أركان المعرض ،
وعقد الشراكات مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج المبادرة  ،ثالثا /
التنفيذ  ،ويشمل  :قضايا المخدرات وتعاطيها  ،وقضايا العقوق  ،وقضايا
السرقة والتزوير  ،وقضايا الحقوق المالية ،

مؤشرات األداء

95%من النزالء  ،استفادوا من هذا المباردة.

التغطية اإلعالمية المستمرة  ،عن طريق الوسائل الرسمية  ،التقارير األسبوعية  ،الزيارات الميدانية  ،ومتابعة الخطة التشغيلية لتنفيذ المبادرة.
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المخرجات المتوقعة

1.معرفة النزيل بواجباته اتجاه دينه ووطنه ووالة أمره ومجتمعه . 2 .
تعديل السلوك الخاطئ للنزالء  ،إبراز الجهود المبذولة من الجهات
المسؤولة للنزالء  . 3.اكتشاف المواهب وتنمية المهارات.

طرقًقياسًاألثر

اإلحصائات الرقمية عن المستهدفين من األنشطة والبرامج والفعاليات
،والتقارير الميدانية حول قياس أثر المبادرة.

التكلفة الكلية

80000

المخاطر المتوقعة

شح الموارد المالية  ،طلب دعم المبادرة من إدارة الخدمات الطالبية .
إجراءات دخول السجن العام بالطائف  ،التنسيق مع إدارة السجن في
تسهيل اإلجراءات.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

مكتب المساعد للشؤون التعليمية

مشرف المبادرة

محمد بن عبدهللا الفعر

فريق العمل

طبيعة عمله

مدير إدارة التعليم المستمر " بنين"

رقم الجوال وااليميل

إدارة التعليم المستمر " بنين " ومجمع ابن ماجة التعليمي بالسجن  ،دورهم هو اإلشراف على
المبادرة  ،ومتابعة آلية التنفيذ  ،وتوثيق اإلحصائية الرقمية عن األنشطة والبرامج والفعاليات.
ً kebar1443@gmail.com - 0555550921
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التوجه الرابع | مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

المشاريع








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

مركز غيث التطوعي" خدمة المعتمرين" ً
ًاالسعافات األولية
نحن معكم لذوي االحتياجات الخاصة
ندوة عن اليوم العالمي للتطوع
همم طويق
سمو وطن
مواهب متطوعة

المبادرات





ًأصالتنا ملهمة
الطائف يتطوعً
نتطوع لنتكامل ً
رائد العمل المجتمعي

6

5

4
2
1

2

2

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

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي  -بنين
مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مبادرة مركز غيث التطوعي" خدمة المعتمرين"

وصف المشروع

خدمة المعتمرين في الحرم المكي ومطار الطائف الدولي وميقات السيل

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الطالب المشاركين في أعمال تطوعية.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تقديم خدمات ذات جودة عالية للمعتمرين

ضيوف بيت هللا الحرام" المعتمرين والحجاج"

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-04-05

تاريخ النهاية

2022-07-17

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

جهة أخرى

الشؤون التعليمية  -بنين  -إدارة النشاط الطالبي  -بنين

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
Mayouf albishi

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

141

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

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون المدرسية

إدارة الصحة المدرسية
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

االسعافات االولية

وصف المشروع

تدريب المعلمين والطالب على المبادئ االساسية في االسعافات االولية

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الطالب المشاركين في أعمال تطوعية.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

وجود مجتمع تعليمي

المجتمع المدرسي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

صحي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2202-06-01

الجهة المساندة

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

جهة أخرى

الشؤون المدرسية  -إدارة الصحة المدرسية

المخاطر المتوقعة

قلة عدد المتدربين بسبب االجراءات االحترازية بسبب فيروس كورونا

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
عبدهللا معيض خميس الحارثي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

نحن معكم لذوي االحتياجات الخاصة

وصف المشروع

تدريب ذوي االحتياجات الخاصة الستثمارًقدراتهم في ممارسة العمل التطوعي

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في االعمال التطوعية

مؤشر األداء
التشغيلي ً

استثمار قدرات 200طالبة من ذوي االحتياجات الخاصة وإقامة عدد
3برامج ترفيهية وورشتان تدريبية و3لقاءات حوارية

طالبات ذوي االحتياجات الخاصة

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-01

تاريخ النهاية

2022-12-21

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة الشراكات واالتفاقات

المخاطر المتوقعة

عزوف بعض أولياء األمور عن مشاركة بناتهم الطلبة بشكل مستمر

التكلفة التقديرية

5000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
حياة فرحان سعيد العمري
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

ندوة عن اليوم العالمي للتطوع

وصف المشروع

لقاء تعريفي بأهمية المسؤولية المجتمعية واالستدامة في االعمال التطوعية تحقيقاً لرؤيةً2030

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

نشر ثقافة العمل التطوعي.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة المشاريع التطوعية إلى المشاريع التشغيلية لإلدارة.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تدريب  500منسقة للعمل التطوعي على مهارات العمل التطوعي
وتحقيق المسؤوليةًالمجتمعية

منسقات العمل التطوعي

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-12-05

تاريخ النهاية

2022-12-10

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

ال يوجد

التكلفة التقديرية

100

ًًًًمشرفًالمشروع ً
معيضه عبدهللا المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

همم طويق

وصف المشروع

مشروع يهدف الى جمع اصحاب الميول والحرف ًالكترونياً لتبادل الخبرات وتنمية المهارات

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

نشر ثقافة العمل التطوعي.

مؤشر األداء
الرئيسي

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

اقامة  12معرض وتدريب  1020طالبة على مهارات العمل التطوعي و 5
ورش تدريبية

المرحلة الثانوية

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-02-01

تاريخ النهاية

2022-11-01

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة الشراكات واالتفاقات

المخاطر المتوقعة

قلة الشراكات التي تدعم التدريب

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
معيضه عبدهللا المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

سمو وطن

وصف المشروع

برنامج يهدف الى تنمية الروح الوطنية في نفوس الطالبات وتنمية مهاراتهم لتنفيذ برامج تطوعية تخدم الوطن 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

نسبة الطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراسي

مؤشر األداء
التشغيلي ً

تدريب عدد  1000طالبة على مهارات التطوع وتنفيذ  20ورشة تدريبية
عملية وملتقيات تدريبية

جميع المراحل

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

تطوعي

تاريخ البداية

2022-02-17

تاريخ النهاية

2022-04-03

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -وحدة شراكة المدرسة مع األسرة والمجتمع

المخاطر المتوقعة

تسرب الطلبة المتطوعين

التكلفة التقديرية

2000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
معيضه عبدهللا المالكي
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً2022

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة الموهوبات
مسؤولية مجتمعية ..فاعلة

التوجه االستراتيجي
اإلطار العام للمشــــروع
اسم المشروع

مواهب متطوعة

وصف المشروع

كوين فريق تطوعي من طالبات المرحلة الجامعية المجتازات لمقياس موهبة لتقديم الدعم اللوجيستي لمساندة طالبات التعليم العام والمشاركات في برامج

الهدف االستراتيجي

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

الهدف التنفيذي

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفة.

مؤشر األداء
الرئيسي

عدد الطالب المشاركين في أعمال تطوعية.

مؤشر األداء
التشغيلي ً

30

طالبات التعليم العام

الفئة المستهدفة
تصنيف المشروع

اداري

مجال المشروع

اجتماعي

تاريخ البداية

2022-01-05

تاريخ النهاية

2022-12-05

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات  -إدارة اإلشراف التربوي-بنات

جهة أخرى

اإلدارات المرتبطة  -إدارة تقنية المعلومات

المخاطر المتوقعة

تسرب الطالبات بعد التدريب

التكلفة التقديرية

1000

ًًًًمشرفًالمشروع ً
الفت عبد المنان عبد الحميد منقل
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

عنوان المبادرة

أصالتنا ملهمة

الهدف العام للمبادرة

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفةً .

األهداف التفصيلية

•إحياء التراث الشعبي في المملكة العربية السعودية • تأكيد مكانة الحرف اليدوية في تراثنا األصيل • االنتماء وااللتفات لما تمتلكة المملكة العربية السعودية من مخزون
ثقافي حضاري • إبراز الهوية الوطنية األصيلة لفن حرفة السدو •المحافظة على فن حياكة السدو وتوثيقه لألجيال القادمة •التأكيد على القيمة االقتصادية لفن حياكة
السدو •تدريب وتأهيل مدربات محترفات لحرفة السدو ً

نوع المبادرة
تاريخ إطالق المبادرة
مبررات المبادرة
وصف المبادرة
أوجه التميز واإلبداع

آلية التنفيذ

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

/جميع طالبات التعليم العام واألهلي واالجنبي والتربية
الفئة المستهدفة
ً 2022-11-13
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2019-12-11
الخاصة وأولياء المور ومنسوبات أندية الحي ً
المحافظة على التراث الوطني ونقله للجيل الجديد-االعتزاز بالهوية الوطنية وإحياء هذا الموروث األصيل-تنمية مهارات الحرف اليدوية لدى أفراد المجتمع-تأهيل مجموعةمن أفراد المجتمع لسوق العمل
مبادرة وطنية اجتماعية ريادية فنية تطوعية تربط الفتاة السعودية بتراث وطنها واضعة قدميها على بداية الطريق لرسم خطة ريادية لمستقبل حياتها العملية ومحققة لرؤية
2030نحو 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( بيوت الشعر-السقايف-الشف-البسط او الساحة-التكايات-والبشوت)وتأهيلها لسوق العمل
توفير كوادر وطني من افراد المجتمع يساهمن في تخليد التراث الوطني ونقله للجيل الجديد ويحققن االكتفاء الذاتي
•ورش عمل ملتقيات مكثفة عن بعد • عقد دورات تدريبية مكثفة على
أيدي خبراء وخبيرات • زيارات للمعاهد والمراكز المختصة لهذه الحرفة
حضورياً وعن بعد مع مراعاة االحترازات الوقائية للوقوف عن قرب على
الية الحرفة وتعلم مبادئها • طرح أوراق عمل من الخبراء والمهتمين
على مستوى المملكة لهذه الحرفة االصيلة • إجراء مسابقات مقننة
وفق ضوابط وآليات وأهداف يشارك به المجتمع • إقامة معرض حضوري
وافتراضي ألعمال المتسابقات مع تقييم المعروضات فنياً ومادياً ألخذ
المشاركات ألولى خطوات سوق العمل • عمل شراكات للمهتمين
بهذه الحرفة لتبني المتميزات لسوق العمل

مؤشرات األداء

زيادة عدد المهتمين لفن حرفة السدو بنسبة  30%خالل العامين-اتقان مهارة فن حياكة السدو خالل العامين بنسبة 20% -نشر ثقافة
فن حياكة السدو بنسبة  100%خالل العامين -تدريب عدد  200من
فئات المجتمع على فن حياكة السدو خالل العامين -تأهيل عدد 100
من فئات المجتمع لسوق العمل من خالل عرض أعمالهن في
المعارض ومهرجان الثقافة والتراث
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آلية المتابعة والتقييم

متابعة داخلية عن طريق ورش العمل اجتماعات استبانة الكترونية -متابعة خارجية عن طريق المقابالت والزيارات استبانة الكترونية -التقييم وهو عن طريق ورش العملبطاقات مصممة للجزء العملي واستبانات الكترونية

المخرجات المتوقعة

تحسين الوضع االقتصادي لبعض االسر وتأكيد للقيمة االقتصادية-
إقامة معارض إلحياء التراث الشعبي وتأكيد لمكانة الحرف اليدوية -إبراز
الهوية الوطنية األصيلة -مدربات محترفات ممارسات لهذا الفن

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

10000

المخاطر المتوقعة

 •جائحة كورونا وما يترتب عليها من قلة فرص المشاركة في المبادرةومن خالل دورات عن بعد وحضورياً وفق االحترازات الوقائية • فئات
عمرية مختلفة خصوصاً كبار السن االميين في الجزء النظري ومايترتب
عليه من عقد دورات مكثفة في الجزء العملي

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

فوزية بنت عوض هللا الحارثي مديرة إدارة نشاط الطالبات رئيسة اللجنة  -أمل محمد الثمالي-المجال االجتماعي -سميره فايز الثبيتي-المجال االجتماعي -سلطانة عيضة الزايدي – تجويد
العمل -صافية ذياب المطيري -المجال الفني -جمالء مطر الجعيد -ريادة االعمال  -منال محمد
الحمياني – وضحى صالح الحارثي -التدريب والبرامج العامة -أصالة المالكي-المجال التطوعي -
حياة سعد العمري -دليل سفر العتيبي -تنظيم اللقاءات -ندى القرني -المنسقة اإلعالمية  -نوف
السليماني-رحاب المعاوي-نوره الحارثي-المساعد اإلداري
ً nashat.altaif1@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة النشاط الطالبي  -بنات

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

عنوان المبادرة

الطائف يتطوع

الهدف العام للمبادرة

نشر ثقافة العمل التطوعيً .

األهداف التفصيلية

تكوين اتجاهات إيجابية للمشروع  ,مع القضاء على االتجاهات السلبية نحو العمل التطوعي.-تعميق االنتماء للوطن والمجتمع وفق تجسيد معاني التكاتف وتحقيق مبدأالجسد 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 تطوعيةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى المملكة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2017-11-11

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-11-13

الفئة المستهدفة

جميع فئات المجتمع ً

مبررات المبادرة

مبررات المبادرة /الحاجة الى تأهيل كوادر تتحلى بروح التطوع والمسؤولية االجتماعية لنهضة المجتمع وبناء الوطن ودعم ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في القضاء
على البطالة لتخفيف العبء على مؤسسات الدولة الرسمية لتحقيق النفع المستدام والحاجة أيضاً إلى تنمية مهارات العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز العالقات االجتماعية
والقيم اإلنسانية وحب الخير واالنتماء للوطن والتعرف على المشكالت التي تواجه الغير وطرق حلها ممايساعد على خلق بيئة نفسية سوية.

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 التطوعي ،ومن ذلك قول هللا تعالى{ يا أيُّها
اع ُب ُدوا ربَّ ُ
مو ْ
ج ُدوا و ْ
م تُ ْف ِّل ُ
اس ُ
الَّذِّينً آم ُنوا ارْك ُعوا و ْ
حونً( }الحج :77).وتسعى المبادرة إلى إيجاد مجتمع محلي مبادر في العمل التطوعي يشارك بفعالية في التنمية المجتمعية
افعلُوا ْالخ ْيرً لعلَّ ُك ًْ
ك ًْ
لوطنه مسايراً لرؤية المملكة  2030من خالل تفعيل أعمال تطوعية محققة لألهداف التربوية والتعليمية والمجتمعية مما يسهم في توظيف طاقاتهم التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي
والوطني بصورة عامة.

أوجه التميز واإلبداع

آلية التنفيذ

تنوع أساليب تنفيذ المبادرة التطوعية أدى إلى مواصلة تنفيذ ها حتى في ظل الظروف الراهنة وانتشار جائحة كورونا تحت مظلة التعلم االلكتروني( عن بعد )بمسمى
التطوع االلكتروني ووصوله من وإلى جميع الفئات بيسر وسهوله وبجميع مجاالته بتقنيات متعددة تناسب كافة األنماط
•أوال /تخطيط المبادرة  :عمل خطة للبرامج وتحديد خطة خاصة لكل
مبادرة تطوعية • تحديد احتياجات المشروع • اإلعالن عن المبادرة
بكافة وسائل االعالم • إجراء المخاطبات وأخذ الموافقات • تشكيل
فريق العمل وتحديد المهام والوظائف المحددة • تحديد الشراكات
•المساهمة في خدمة المجتمع بنسبة •  100%المشاركة في
المجتمعية والتواصل معهم • إدارة المخاطر • ثانياً /تنظيم وتنفيذ
مؤشرات األداء
تظاهرة تطوعية بما اليقل عن  150ألف مشارك من كافة الفئات
المبادرة •  /تحديد آلية وإجراءات تنفيذ كل مبادرة تطوعية • تحديد
مؤشرات القياس لكل مبادرة • التوثيق واالعالن • الترتيب والمتابعة
ثالثاً /تقييم المبادرة •  /التقييم المستمر للمبادرة وتقييم األثر
) التقدير
واالستدامة • التغذية الراجعة ( التفكير االسترجاعي •
واالعتراف بالجهود واالحتفال
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الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

آلية المتابعة والتقييم

ممارسة األعمال التطوعية يومياً  ,أسبوعياً  ,شهرياً  ,موسمياً ,سنوياً . -إقامة مائدة إفطار رمضاني على مستوى المحافظة يضم
جميع األحياء وتسجيلها في موسوعة جينيس لألرقام القياسية-
تنفيذ نشاط تطوعي ميداني بمشاركات من المدارس و المواطنين. -
استقطاب الشراكات مع الجهات ذات العالقة وااللتزام بالمشاركة
(وزارة الصحة  ,الجمعيات الخيرية  ,الشؤون االجتماعية  ,الشرطة ،
أمانة الطائف  ،الفنادق  ،البنوك  ،المعاهد ...... ) -تأهيل بعض منازل
األسر المحتاجة من أثاث وأدوات كهربائية وسالل الغذائية . -تخصيص
أسبوع لكل من الفعاليات التالية :للعناية بالمساجد  ,نظافة األحياء ,
إزالة الكتابة على الجدران  ,التشجير  ,تكريم أبناء الشهداء والمرابطين
,تأهيل السجينات  ,سقيا الماء  ,تنفيذ  100حملة تطوعية منها: -
حملة لمكافحة التسول  ,حملة التوعية بالمرور . -مهرجان ترفيهي
لذوي االحتياجات الخاصة . -توفير تذاكر للحج والعمرة لألسر الفقيرة-
العناية بأطفال المعتمرين في أندية الحي -تسجيل  51فرصة تطوعية
إقامة  500فعالية متنوعة -تسجيل  32478ساعة تطوعية-مشاركة  160الف متطوع من أفراد المجتمع واندية مدارس الحي-
مشاركة  5845متطوعة من الطالبات في مختلف المراحل -مشاركة
6347متطوعة من المعلمات بمختلف المراحل -مشاركة  100مدرسة

طرق قياس األثر

الزيارات الميدانية  -االستبانات االلكترونية  -المقابالت الشخصية

التكلفة الكلية

200000

المخاطر المتوقعة

•عدم تفاعل الجهات المعنية بالشراكة • صعوبة حصر العدد الفعلي
للمشاركين من المواطنين

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

فوزية بنت عوض هللا الحارثي

فريق العمل

طبيعة عمله

مديرة إدارة نشاط الطالبات

رقم الجوال وااليميل

اللجنة العليا  /سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طالل بن مبارك اللهيبي معتمد -
وسعادة المساعدة للشؤون التعليمية بنات أ/مها بنت طاهر الزايدي رئيسة اللجنة _ مديرة إدارة
نشاط الطالبات أ/فوزية بنت عوض هللا الحارثي نائبة رئيسة اللجنة وصاحبة المبادرة تنفيذ
وإشراف  -مشرفة النشاط أ/أمل بنت محمد الثمالي نائبة رئيسة اللجنة التنفيذية ومتابعة لتنفيذ
الفعاليات الواردة بالخطة – مشرفة النشاط أ/منال بنت محمد الحمياني البرامج والتدريب-
ومشرفة النشاط أ/أميرة بنت عمر السفياني متابعة أندية الحي -ومشرفة النشاط أ/صافية بنت
ذياب المطيري رئيسة لجنة معرض مخرجات المبادرة  -مشرفة النشاط أ/سميرة بنت فايز الثبيتي
تصميم شعارات الحمالت ومطبوعاتها
ً a.nashatbanat@gmail.com - 0558876735
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

عنوان المبادرة

نتطوع لنتكامل

الهدف العام للمبادرة

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفةً .

األهداف التفصيلية

1المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الجانب التطوعي . 2-نشر وتعزيز ثقافة التطوع  .3-اكساب خريجي و خريجات الجامعة مهارات الشرحبمهجية  STEM .4-سد العجز في الكوادر التعليمية بالمركز  . 5-استمرار الزيارات المدرسية  .6-عقد الشراكات المجتمعية مع الجامعةً .

نوع المبادرة

عالجية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2018-11-14

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-06-29

الفئة المستهدفة

خريجي وخريجات االقسام العلمية من جامعة الطائف ً

مبررات المبادرة

قام فريق مركز الطائف العلمي بدراسو كيفية سد العز القائم في الكوادر التعلميمية من مدربات للوحدات العلمية ومرشدات المعروضات التفاعلية فكانت الحاجة ملحة الى
استمرار الزيارات المدرسية و تنفيذ الفعاليا والمناسبات بالمركز ,وجاءت هذه المبادرة( نتطوع لنتكامل )كاستجابة لحاجة المركز لتغطية العجز و المساهمة في تحقيق
رؤية المملكة  2030و تحسين مستوى الخريجي و الخريجات جامعة الطائف والتدريب على منهجيةSTEM .

وصف المبادرة

تعمل المبادرة على عالج نقص الكوادر التعليمية التي تشتمل ( سد العجز القائم  ,الشراكات المجتمعية  ,القيم الوطنية الممثلة في فتح باب التطوع ’ تحسين عمليات
التعليم والتعلم وفق منهجية) STEM

أوجه التميز واإلبداع

اكساب خريجي وجريجات الجامعة مهارات الشرح بمهنجية  stemومهارات القرن الواحد العشرين.

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم
المخرجات المتوقعة

1االعالن في وسائل التواصل و في الجامعة عن حاجة المركزللمتطوعين والمتطوعات  .2-استقبال الطلبات و انشاء قاعدة بيانات و
عمل مفاضلة من خالل السيرة الذاتية و تحديد موعد المقابلة واعالن
عن االسماء المرشحة و عقد دورات تدريبية و تقييم اداء المتطوعين.

مؤشرات األداء

سد العجز القائم في الكوادر التعليمية بنسبة30%

1من خالل اإلطار االحصائي للمبادرة ( عدد المدارس الزائرة و االطلبة و المعلمين والمعلمات الزائرين قبل واثناء وبعد ) ومن خالل ( أراء وانطباعات الزائرين و المتطوعين)استمرار الزيارات المدرسية و االقبال المتزايد على التطوع بمركز الطائف
العلمي و اتقان المرشحين و المرشحات لمنهجيةstem

طرق قياس األثر

1استطالع رأي الطلبة والزائرين والمتطوعين  -اسمتارة تقييم اداءالمتطوعين
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التكلفة الكلية

2000

المخاطرًالمتوقعة

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مشرف المبادرة

عيش حسين محمد مباركي

فريق العمل

طبيعة عمله

عيش حسين مباركي  -مشرفة
الشراكات المدرسية ومساعدة مدير
مركز الطائف العلمي

رقم الجوال وااليميل

توقف الزيارات المدرسية للمركز العلمي بسبب جائجة كورونا التعامل
معها من خالل الزيارات االفتراضية  -انقطاع المتطوع المفاجأ الي
سبب كيفية التعامل وجود البديل الجاهز المدرب

عيش مياركي )مساعدة مدير مركز الطائف العلمي الصفة رئيس  ) -خلود السفياني( مشرفة
الوحدات التعليمية الصفة عضو  ) -ريم العصيمي ( مساعد اداري الصفة عضو ) منال المالكي (
مساعد اداري الصفة عضو  ) ,عمر المالكي( مساعد اداري الصفة عضو ) ,دخيل هللا العمري
مساعد اداري الصفة عضو)
ً omjaith1429@gmail.com - 0555790232
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنين

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

التوجه االستراتيجي

مسؤولية مجتمعية  ..فاعلة

الهدف االستراتيجي

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

عنوان المبادرة

رائد العمل المجتمعي

الهدف العام للمبادرة

توظيف طاقات الشباب في مجاالت العمل التطوعي المختلفةً .

األهداف التفصيلية

)1تأهيل الطالب المستفيدين على الكفايات الرئيسية لرائد العمل المجتمعي ) .2تصميم مبادرات مجتمعية بواقع )  ( 20مبادرة من قبل المشاركين ) .3مساندة الطالب
وتقديم االستشارات الفنية من المختصين لصناعة مبادرات مجتمعية متميزةً .

نوع المبادرة

تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

علمي ً

مستوى التنفيذ

مستوى االدارة العامة ً

تاريخ إطالق المبادرة

ً 2022-01-26

تاريخ انتهاء المبادرة ً

ً 2022-04-26

الفئة المستهدفة

طالب المرحلة الثانوية ً

مبررات المبادرة

) 1المساهمة في تحقيق رؤية المملكة  2030برفع مؤشر األعمال التطوعية والمجتمعية من قبل أبنائنا الطالب ) . 2تعزيز انتماء الطالب لمجتمعهم والمساهمة في نفعه
وبنائه ) .3توظيف طاقات الطالب في هذه المرحلة العمرية نحو نفع مجتمعهم ووطنهم ) .4حاجة البرامج والمبادرات الطالبية لمن يقودها فيعتبر هذا المشروع بمثابة إعداد
قيادات طالبية ) .5هناك رغبة لدى العديد من طالبنا نحو خدمة مجتمعهم ولكنهم يحتاجون للمنهجية والتدريب.

وصف المبادرة

تسعى مبادرة رائد العمل المجتمعي إلى نشر ثقافة ريادة األعمال المجتمعية في محيط الوسط الطالبي وذلك بتأهيل الطالب المستفيدين على المهارات األساسية في
مجال الريادة المجتمعية والتدرج بهم إلى تحليل االحتياجات المجتمعية وصناعة المبادرات المجتمعية التي تعالج التحديات الحالية وكيفية إدارتها وإطالقها.

أوجه التميز واإلبداع

آلية التنفيذ

80طالب مبادر يقدم مساهمات لبناء المجتمع ومعالجة مشكالته . - 20مبادرة مجتمعية لخدمة المجتمع .هذه المبادرة تعتبر منهجية إلعداد القيادات الطالبية
أوالً :مرحلة االكتشاف :للطالب المناسبين للمشروع من خالل( استمارة ترشيح
ويحدد فيها المهارات وال صفات المنا سبة ويتم تر شيح الطالب من مدار سهم بناءً
عليها)ً ثانياً :مرحلة التأهيل :من خالل اقامة الفعاليات كما هو مرفق  .ثالثاً :
مرحلة التطبيق :وهو الجانب العملي من المشـــروع بأن ينفذ كل فريق مبادرة
ميدانية وفق ما تم تأهيلهم عليه .رابعاً :مرحلة المتابعة :من خالل تشكيل فريق
عمل من هؤالء الطالب ومتابعتهم وتطويرهم المســتمر ومســاعدتهم في تجاوز
التحديات .خامســاً :مرحلة التحكيم :تحكيم المبادرات المجتمعية من قبل لجنة
متخصــصــة في هذا المجال .ســادســاً  :مرحلة التكريم  :تكريم الطالب أصــحاب
المبادرات المتميزة.

مؤشرات األداء

80طالب مبادر يقدم مساهمات لبناء المجتمع ومعالجة مشكالته .
- 20مبادرة مجتمعية لخدمة المجتمع.
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آلية المتابعة والتقييم

*تشكيل فريق عمل من المشرفين التربويين بإدارة النشاط الطالبي لتحكيم المبادرات التي ستنفذ *  .مستشار شخصي من المشرفين التربويين بإدارة النشاط الطالبي
لكل مجموعة من الطالب اثناء التنفيذ.

المخرجات المتوقعة

80طالب مبادر يقدم مساهمات لبناء المجتمع ومعالجة مشكالته . -
20مبادرة مجتمعية لخدمة المجتمع  .نمذجة المشروع وتوسيع نطاقه
في المرحلة الثانية من التطبيق.

طرق قياس األثر

*من خالل االلتزام بالحضور الفعلي للبرامج التدريبية *  .من خالل
المتابعة والمالحظة المستمرة لفرق العمل الميداني *  .حل الواجبات
من خالل نموذج القراءة الموجهة ومشاهدة االنفوجرافيك المصاحب .
*تعبئة استبيان قياس مدى الرضا.

التكلفة الكلية

70000

المخاطر المتوقعة

*عدم توفر ممول لتفعيل المبادرة وفي حينها سنبحث عن شريك
استرتيجي لتنفيذ المبادرة * استمرار جائحة كورونا وعدم تمكن
الطالب من الحضور الفعلي لفعاليات المبادة وعنها يمكن تنفيذ
المبادرة عن بعد.

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنين

اإلدارة التابعة لها

إدارة النشاط الطالبي  -بنين

مشرف المبادرة

عبدهللا بن ناصر الحليفي

فريق العمل

*المشرفون التربويون بإدارة النشاط الطالبي محكمين للمبادرات .األساتذة  /ماجد العمري -
محمد الجعيد  -محمد الزهراني ( إشراف ومتابعة)

طبيعة عمله

مساعد مدير إدارة النشاط الطالبي

رقم الجوال وااليميل

ً a.alhulafi@gmail.com - 0562302740
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المشاريع




الهدف االستراتيجي الثامن

ً
ً
ً

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية
لقطاع التعليم

المبادرات


روافد الخير التطوعيً
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المشاريع
المدرسية
المساندة

التعليمية بنات

المبادرات
المرتبطة
التعليمية بنين
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المشاريع
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المبادرات
اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الجهة

اإلدارة/مكتب التعليم

الخطةًالتشغيليةًللعامًالماليً(المبادرات)

الشؤون التعليمية  -بنات

إدارة تعليم الكبيرات

التوجه االستراتيجي

استثمار موارد  ..أمثل

الهدف االستراتيجي

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم

عنوان المبادرة

روافد الخير التطوعي

الهدف العام للمبادرة

ايجاد رعاة داعمين للمشاريع والبرامج التربوية والتعليميةً .

األهداف التفصيلية

نوع المبادرة

تاريخ إطالق المبادرة

مبررات المبادرة

*توجيه الطاقات الحيوية المعطلة من خريجات الجامعات ،والكليات بمختلف أقسامها لخدمة ،المجتمع خاصة في المجال التعليمي والمهني  ،والتدريبي * استثمار أوقات
فراغ الفتيات السعوديات فيما يعود بالنفع على المجتمع المحلي *  .ايجاد نموذج من الشباب القدوة التي يٌحتذى 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 سنوياً في تكليف معلمات التعليم العام
للتدريس في برامج ومدارس ومراكز تعليم الكبار (بنات ) في الفترة المسائية وتحسين جودة المخرج *  .تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع األهلي
والجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعية الثقافة والفنون وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغيرها لدعم العمل التطوعي * االستعانة بقنوات
التواصل االجتماعي ( انستقرام – واتس أب – تويتر – سناب شات) ً
تطويرية ً

تصنيف المبادرة ً

فني ً

مستوى التنفيذ

مستوى محافظة الطائف ً

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 التأهيل الشامل ودار
الفئة المستهدفة
ً 2023-12-28
تاريخ انتهاء المبادرة ً
ً 2018-09-11
الرعاية االجتماعية لإلناث * ربات البيوت وكبيرات السن *
الحرفيات والمتمكنات من المهن التراثية * األميات في
مدارس وبرامج تعليم الكبار والمتحررات من األمية * األسر
المنتجة * بقية أفراد المجتمع من المتطوعين رجاالً ونساءً ً
سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية والتربوية والمجتمعية في مراكز وبرامج تعليم الكبار( بنات )انطلقت فكرة مشروع( روافد الخير) ،وامتدت إلى خارج
الساحة التعليمية لتحقيق أهدافا كبيرة منها * :تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية وأفراد المجتمع ومؤسساته ،خاصة خريجات الجامعة والكلية الالتي
أكملن دراستهن الجامعية وبقين لسنوات عديدة بانتظار الوظيفة التعليمية أو التوظيف في أي مجال عمل آخر*تسديد العجز الذي نعانيه في الميدان بعد تحويل معلمات
تعليم الكبار المفرغات في الفترة المسائية في محو األمية وتعليم الكبار إلى التعليم العام الصباحي مما أدى إلى وجود فجوة عملت اإلدارة على تقليل ضررها بتكليف عدد
من معلمات التعليم العام بنظام المكافأة حيث نصاب المعلمة المكلفة ) (12حصة  ،ويتبقى بعد ذلك عدد من الحصص اإلضافية لتسديد جدول الخطة الدراسية مما يقتضي
تكليف معلمة أخرى الستكمال جدول الخطة الدراسية وهو يشكل عبئاً مالياً إضافيا في الميزانية  ،ومن فكرة ألخرى اهتدينا -بعد هللا  -إلى استثمار العنصر البشري
والمتمثل في خريجات الجامعة والكليات بمختلف أقسامها ،والكلية التقنية والحرفيات الراغبات في العمل التطوعي * تحقيق رؤية المملكة  2030م في التنمية المستدامة
(مجتمع حيوي* )تثقيف المجتمع واإلسهام في حل قضية األمية* بناء اإلنسان الفاعل في خدمة الوطن* احتساب األجر من هللا تعالى بخيرية هذا العمل
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وصف المبادرة

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

أوجه التميز واإلبداع

الحصول على المركز األول في جائزة محافظة الطائف لإلبداع -موجهة للجنسين ( ذكور  -إناث  ) -معززة لقيم الوالء واالنتماء وخدمة المجتمع  -استقطاب أولياء األمور معأطفالهم للتطوع في المناسبات المحلية والعالمية عبر برنامج براعم الروافد التطوعي -المشاركة في التطوع الرقمي في المدارس والبرامج خالل جائحة كورونا وما بعدها

آلية التنفيذ

آلية المتابعة والتقييم

حصر المتقدمات للتطوع  ،التصنيف حسب التخصصات  ،المقابلة
الشخصية  ،ورش التدريب  ،عقد االجتماعات ،إعداد البرامج والفعاليات
إعداد الخطة الزمنية  ،متابعة التنفيذ -التقويم والتطوير  -التوصيات-إعداد التقرير الختامي

مؤشرات األداء

عدد المتطوعات الملتحقات بالمبادرة  /بنك التطوع عند االحتياج

الزيارات الميدانية والتقنية _ المقابالت  -االستبانات  -قياس رضا المستفيد  -النتائج المتحققة  -أخرى
خفض العبء المالي المترتب على تكليف معلمات من التعليم العام2-
خفض نسبة  90%من تسرب الطالبات في مدارس وبرامج تعليم
الكبار3-تطوير آليات العمل واالبتكار في المشروعات المقدمة لهذا
العام4-اشاعة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وفي مجال تعليم
الكبار بنسبة 90 %5-التوسع في الشراكة المجتمعية بين المؤسسة
التعليمية وأفراد ومؤسسات المجتمع6-تمكين المرأة السعودية من
سوق العمل

طرق قياس األثر

االستبانات  -قياس رضا المستفيد  -النتائج المتحققة  -قياس مدى
التحسن  -أساليب االستقطاب واالبداع واالبتكار

التكلفة الكلية

0

المخاطر المتوقعة

1تسرب بعض المتطوعات نتيجة لبعض الظروف مثل ( المواصالت -االلتحاق بوظيفة  ...وغيرها  ) 2-قلة بعض التخصصات المهنية
المطلوبة لدى بعض المتطوعات

الجهة المساندة

الشؤون التعليمية  -بنات

اإلدارة التابعة لها

مكتب المساعدة للشؤون التعليمية

المخرجات المتوقعة

مشرف المبادرة

مسفرة بنت سعيد الزهراني

فريق العمل

ليلى محمد الخماش  -وضحاء عويد الحارثي -الهام الشاعر

طبيعة عمله

مديرة إدارة التعليم المستمر بنات

رقم الجوال وااليميل

ً adult-e27@hotmail.com - 0541729444
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المشاريع






الهدف االستراتيجي التاسع
رفع مشاركة التعليم األهلي والخاص في التعليم

المبادرات
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المبادرات
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