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 :ِجًٕ اٌّذسعخ ِٓ اٌّجبٍٔ إٌّىرجُخ اٌذذَثخ وَشزًّ ػًٍ اٌّشافك اٌزبٌُخ   

 .هـ4141ػبَ جذحثاٌغزىْ رأعغذ اٌّذسعخ اٌّزىعطخ 
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ممممممممة مديرة املدرسةكل

 " إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقىه "  قبل زسىل هللاقال صلى اهلل عليه وسلن 

 ...صالة والسالم على أخراألنبياء واملرسلني اهلادي األهني احلود هلل رب العاملني وال
 

يمية الفاعلة ، ويتحقق بالعمل الجماعي من خالل  يعتبر التخطيط الجيد ووضع التدابير والترتيبات العملية لمواجهة المستقبل ومواكبة التطورات هو من أولى مهام اإلدارة التربوية التعل

وهذا يعني عدم اللجوء إلى تشويه الحقائق وتزيف المعلومات ... عن جوانب القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تعيق تحقيق األهداف دراسة الواقع المدرسي والبحث

 والمبالغة في التقديرات لإلحتياجات المالية والفنية والبشرية والنظر لإلمكانيات نظرة واقعية في الوقت الراهن والمستقبل  

 ....الصعاب قدر المستطاع وتذليل  

ملنصل إلى تعليم متميز ومواطنات صالحات هن األمل الواعد لهذا الوطن الغالي                                                          

م

م
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م
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مماهو التخطيط

 

 :اٌزخط١ؾ ٘ٛ               
 مجموعة التدابٌر المعتمدة و الموجهة بالقرارات و اإلجراءات
 العلمٌة الستشراق المستقبل، و تحقٌق أهدافه من خالل اختٌار

 بٌن البدائل و النماذج االقتصادٌة و االجتماعٌة الستغالل الموارد
 البشرٌة و الطبٌعٌة و الفنٌة المتاحة إلى أقصى حد ممكن إلحداث

 ".التغٌٌر المنشود
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 :سوبئض اٌزخط١ؾ 
 .تجاهاته باستعمال معطٌات الحاضر و الماضًاستشراف المستقبل و التنبؤ با( 4

 (توفر اإلحصاءات و البٌانات الدقٌقة)األسلوب العلمً الذي ٌستخدم وسائل و نماذج اقتصادٌة و إحصائٌة ( 2

 .مجموعة التدابٌر المعتمدة و الموجه بمجموعة من القرارات و اإلجراءات الكفٌلة بتحقٌق األهداف المسطرة( 3

 .البدائل بما ٌسمح بتحاشً التناقص بٌن األهداف و الوسائل االختٌار بٌن( 4

 .تعبئة و استخدام الموارد الطبٌعٌة و البشرٌة و الفنٌة إلى أقصى حد ممكن( 5

 .االتسام بالواقعٌة و الشمول و التنسٌق و المرونة و االستمرارٌة( 6

 .وجود خطة وضع التخطٌط فً صورة برنامج محدد المعالم و اآلجال( 7

 
 

 

 

 

 

 

 .غير أفكارك تستطيع أن تغير العالم

Change your thoughts and you change your world 
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 :اٌّمظٛد ثبٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ
قاعدة ارتكازه حٌث ٌقوم بتنمٌة القوى البشرٌة و صقل و صٌاغة القدرات و  فهو ٌعد أهم مجاالت التخطٌط القومً و 

االتجاهات للكفاءات البشرٌة فً جوانبها العلمٌة و العلٌة و الفنٌة و السلوكٌة على أساس أن  المهارات و المعارف و
 .االجتماعً  األساس فً بناء التقدم االقتصادي و البشري أصبح هو الركٌزة والعنصر 

 :اِباٌزخط١ؾ اٌزؼ١ٍّٟ ثأٔٗ

استخدام البصٌرة فً تحدٌد سٌاسة و أولوٌات و تكالٌف النظام التعلٌمً مع األخذ بعٌن االعتبار الواقع السٌاسً و  
 . مٌذ الذٌن ٌخدمهمإمكانٌة نمو النظام و حاجة البالد و التال االقتصادي و

   :اٌفشق ث١ٓ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٚ اٌزخط١ؾ اٌزؼ١ٍّٟ

التعلٌمً ٌختص   التخطٌط التعلٌمً كالفرق بٌن مفهوم التربٌة و مفهوم التعلٌم فالتخطٌط الفرق بٌن التخطٌط التربوي و
انب النظام التعلٌمً جمٌع التربوي أشمل و أعم حٌث ٌضم إلى ج  بكل ما ٌتم داخل النظام التعلٌمً بٌنما التخطٌط

مؤسسات الثقافة و اإلعالم، الدٌنٌة، النوادي الرٌاضٌة و  -األسرة: المؤسسات التً تقوم بعملٌة التربٌة خارج التعلم
 .... االجتماعً

 
 
 
 

 

 ."ان المستقبل ملك ألولئك الريه يؤمىىن ببحالمهم 
"The future belongs to those who believe in thei dreams." 

 جىزج بسوبزد شى
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 ٍٚٔخض اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ػٍٝ أٔٗ  
 

مة و مستمرة القصد منها تحقٌق أهداف مستقبلٌة بوسائل مناسبة تقوم على مجموعة عملٌة علمٌة منظ
اإلجراءات الرئٌسٌة لبدائل واضحة و ذلك وفقا ألولٌات مختارة بعناٌة بغرض  من القرارات و

التكلفة لكً  للموارد و اإلمكانات المتاحة و لعنصري الزمن و الوصول إلى أقصى استثمار ممكن
بمراحله األساسٌة أكثر كفاٌة و فعالٌة لالستجابة الحتٌاجات المتعلمٌن ( التعلٌم)تربٌة ٌصبح نظام ال

 .المتزاٌد و المتغٌرة دوما و ملبٌة لمتطلبات تنمٌتهم المستمرة
 
 
 
 
 

 

كافية  خريطة  وشجاعةتحتاجه هو خطة ، وكل ما 
 لتتبع طريقك نحو الهدف
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 أمجل ماقرأت عه التخطيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م

م

  بانتهائك من كتابة خطتك تكون قد نقلت الخطة من حٌز اال وجود إلى حٌز الوجود 
Reduce your plan to writing. The moment you complete this, you will have definitely 

given concrete form to the intangible desire 

 ٔبث١ٍْٛ ١ً٘

  خطة مكتوبة بحبر شاحب خٌر من خطة محفوظة فً أقوى ذاكرة

 Pale ink is better than the most retentive memory.  
Confucius 

 
 
 

 
  

 اإلبداع هو النظرللمألوف بطرٌقة غٌر مألوفة
 لسوٌدانطارق ا.د
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 التخطيط كلمة فريق 

 

م

 تربوي بارع وؾدقه  ملتعة ؿتى ؿا ؽان املخطط ؾدقه حساؾعمل يف اؾتخطوط اؾرتبوي فو عمل ػين غاقة يف ا

 ؼدرة على تصور املستقبل

    تهدقدات -ػرص -ضعف  -املدردة ؿن مجوع اجلواـب ؼوة ؼع ؾوا اذا ـستطوع اؾقول أن اخلطة اؾتشغولوة ؿا في إال تشخوص

 هاجلموع ؿن ػو داءاآلوؿستوى 

 نا اؾيت ـسعى ؿن خالهلاوؿن فنا تنبثق أػكارـا وتضح أفداػنا ؾنضع براجم

 اىل ؿا ـطمح اؾوه  ؾلوصول

  اؾتموزاإلبداع و ؼمة 

 
 صرؼقماظؿكطقط
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

ممم

م.اءممبلؽوظقةمتـظقممإضؾارةمظؾكطةموطاصةمعامؼؿعؾقمبفامععمتؽؾقفمإحدىماألسضم

م.توضقحماهلدفمعنمإسدادمادؿؽؿارةمتشكقصماظواضعمظؾؿدردةمم-2م

مماالسؿؿادوإؼضاحمادلصادرماظيتمؼؿمم,معـاضشةمآظقةمتعؾؽةمطاصةمبقاغاتموجداولماالدؿؽؿارةمم-3م

م.ارةموذظكمعنمخاللمسرضمطاصةمبـودماالدؿؽؿ.مسؾقفاميفماظؿعؾؽةممممممم

م.معـاضشةمآظقةمإسدادمعؾكصمادؿؽؿارةماظؿشكقصمم-4م

م.يفماظؾقانمادلكصصمظذظكم.مواظػرصمواظؿفدؼداتم,محتدؼدمغؼاطماظؼوةمواظضعفمم-5م

م.حتدؼدماظؼضاؼامادلؾقةمظؾؿدردةمواظيتمحتؿاجمإىلماألوظوؼةميفمععاجلؿفامم-6م

مباظزعنماحملددمماالظؿزاموطذظكمماالجؿؿاعبؽاصةمعاموردميفمبـودمماالظؿزامحثماألسضاءمسؾىمم-7م

م.ظؾؿـاضشةمواظؿلؾقممطالمدلامأدـدمإظقهمعنمعفامموعلؽوظقاتممممممم

متعرؼفمأسضاءماظػرؼقمبأغهمدقؿممتلؾقممعشرصةماإلدارةمادلدردقةمطاصةمعامدؾقمظإلرالعموإبداءمم-8م

م.مواالسؿؿادادلرئقاتموادلالحظاتمممممم

م.متوجقفاتموتوصقاتمم-9م

م

م

م

م



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

م:مجؿؿاعاالحمضـرم

 :موتؿممعـاضشةمجدولماألسؿالمباظؿػصقلمطؿامؼؾيم.....ماظرتحقبمباجلؿقعم -

 ــــ  : وتىصيغ ادلهبو   يـ تشكيم فشيق انتخغيظ ادلبذئ:اوالً 
مادلفؿةماظوزقػةماالدممم

معدؼرةمرغدةمسؾدماظوػابمرجبم1

,محتدؼدمغؼاطماظؼوةمواظضعفمم,تـظقمماضؾارةماخلطةم,مظرباعجاخؿقارما,معراجعةموإدخالمبقاغاتمادؿؿارةمتشكقصماظواضعمميفماحلادبماآلظي

موعؿابعةماظؿـػقذمممعحتدؼدماألػدافماظعاعةمواظؿػصقؾقةماظيتمتـادبمتشكقصماظواضم,حتدؼدماظؼضاؼامادلؾقة,واظػرصمواظؿفدؼداتم

م

معلاسدةممأم3

حتدؼدممم,حتدؼدماظؼضاؼامادلؾقةم,واظػرصمواظؿفدؼداتم,محتدؼدمغؼاطماظؼوةمواظضعفمم,حصرمشقابمادلعؾؿاتموتعؾؽةمبـودمادؿؿارةمتشكقصم

مم-(مم1)ممنوذجمرضمم/مإسدادممناذجماخلطةمم,اظرباعجماظيتمحتؼقماألػدافمماخؿقارم,األػدافماظعاعةمواظؿػصقؾقةماظيتمتـادبمتشكقصماظواضعم

 وعؿابعةماظؿـػقذ,ماإلذرافمسؾىمتـػقذماظرباعجم,(مم3)ممنوذجمرضممم–(مم2)ممنوذجمرضمم

م.وشقابممممتعؾؽةممجقعماظؾـودماخلاصةمباغؿظامطاتؾةمسمم4

متعؾؽةممجقعماظؾـودماخلاصةمغؼلماظطاظؾاتممسمم

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 .تىضير اذلذف يٍ إػذاد استئًبسة تشخيض انىاقغ نهًذسست ـ : ثبَيبً 
ؼ١ٕٕب ػٍٝ ٔٛاؽٟ اٌؼؼف ٚاٌمٛح فٟ اٌّذسعخ اٌزٟ ِٓ ٠, رؾذد رشخ١ض وّٟ ٚٔٛػٟ دل١ك ٌٛالغ اٌّذسعخ . اٌٙذف ِٓ إػذاد اعزئّبسح رشخ١ض اٌٛالغ ٌزؾذ٠ذ   

م.                                                                                                                        خالٌٙب ٔؾذد اٌجشاِظ اٌزٟ رؼ١ٓ ػٍٝ رالفٟ ِٛاؽٓ اٌؼؼف ٚرؼض٠ض ِٛاؽٓ اٌمٛح

 .ورنك يٍ خالل ػشع كبفت بنىد االستئًبسة . ػهيهب يف انتؼبئت   االػتًبدوإيضبذ ادلظبدس انيت يتى  ,ينبقشت آنيت تؼبئت كبفت بيبَبث وخذاول االستئًبسة  - ـ  :ثبنثبً      
م:مجدولماإلحصاءاتمادلدردقةم(م1

سددماظدوامماظػعؾيم,م(إحصائقةمساعةمظـؿائجماظدورؼن,ماخؿؾاراتم)واظـاجقاتمعنمبرغاعجمععارفمسددمادللؿفداتموادلعقداتم,م(مدفلماظدوامم)اظعدماظؽؾيمدلـلوباتمموععؾؿاتممادلدردةممم

ميفماظػصؾنيمم(مدؾوكموعوازؾةمــؿففقزــماألدابقعماظدرادقةم)وظؾطاظؾاتمعنمععارفم,مظؾؿعؾؿاتمعنمدفلماظدوامم

م:ماظطاظؾاتم(م2

م:احلؽوعقةععدالتماظؿقاقمماظطاظؾاتمباظصفماألولميفمادلدارسم(ممم1مم

مبقاغاتماظطاظؾاتمحلبماجلـلقاتموعطابؼةمذظكمبإحصائقةماظدورؼنمععًام_ذؤونمراظؾاتمــمتؼارؼرمـــماألدادقةم)برغاعجمععارفم

ماظطاظؾاتمادلؼقداتموادلعقداتميفماظلـؿنيماألخريتنيم (2

معنمععارفمـــؿائجماالخؿؾاراتمــمإحصائقةمساعةمظـؿائجماخؿؾارماظدورؼنمععًا

ممغلؾةماظؿلرب (3

معنمععارصــمذؤونمراظؾاتمـمريماظؼقدــمطشوفمم

ماخلرجياتماظـاجقاتميفماظلـةماظـفائقة (4

مععارفمـــمإحصائقةمساعةمظـؿائجماظدورؼنممممم

م



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

وجيؿعماحلاصالتم,مرمممؿازموجقدمجدًاموعـهمؼلؿكرجمممسددماحلاصالتمسؾىمتؼدؼ(مسددمادلعقداتمم–سددمادلؿؼدعاتم=مسددماظـاجقاتم)ععارفمــمعنمإحصائقةمغؿائجماظطاظؾاتم:غوسقةماظـفاح

مممم%9ح74إىلم%مم50سؾىمتؼدؼرمجقدموموادلؼؾولمواظـاجقاتميفماظدورماظـاغيممظقدونميفمخاغةماحلاصالتمسؾىم

م:حرطةماغؿؼالماظطاظؾاتمعنمواىلمادلدردةم(5

معنمدفالتماظؽاتؾة

مـ:سددمداساتماظطاظؾاتمظألغشطةمادلؿؽررةمأدؾوسقا

معنمرائدةماظـشاطمممم

مغلؾةماغؿظامماظطاظؾاتم (5

ثممؼؿممإدخالماظؿوارؼخمأولمؼوممظدوامماظطاظؾاتمــموآخرمؼوممظدوامماظطاظؾاتممثممؼطؾعمادللؿكرجموجتؿعمأؼاممشقابم,مععارفمــمدؾوكموعوازؾةمـــمتؼارؼرماظطاظؾاتمــمعوازؾةمتؼارؼرممساعةمم

مادلراحلمممممماظطاظؾاتمجلؿقع

مـمممم:واإلدارؼةممماهلقؽةماإلذراصقةمواظؿعؾقؿقةم(:م3

م:عؿودطمدـواتماخلربةموادلؤػلماظدراديمدلـلوباتمادلدردةم (1

مععارفمـــمممذؤونمادلوزػاتمـــمتؼارؼرمــمبقانمذاعلمظؾؿوزػاتمظؾؿعؾوعاتماظوزقػقة

مسددمادلـلوباتموغلؾةماظعفزمواظزؼادة (2

م(مزؼعاالخؿقارمواظؿو)مبقانممبالكمادلدردةمعنمادلوزػاتمعنمإدارةمذؤونمادلعؾؿاتم

مغلؾةماغؿظاممادلعؾؿاتميفماظلـؿنيماألخريتني(م3

معنمدفلمحصرمشقابمادلعؾؿات

 عنمطشوفماظـؼلحرطةمغؼلمادلعؾؿاتمظؾلـؿنيماألخريتنيم (3

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

 

م:تؼوؼمماألداءماظوزقػيم (4

معنمدصاترمتؼوؼمماألداءماظوزقػيممم

م:األخريتنيمتدرؼبمادلـلوباتمأثـاءماخلدعةموغلؾةمإجادةمادلـلوباتمظؾقادوبمميفماظلـؿنيم (5

معنمعؾػاتماألحوالمظؾؿعؾؿاتمم

معؿودطمغصقبمادلعؾؿةمعنماحلصصمظؾعامماحلاظيم (6

 ممممممممممممممممممم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعنماظؽؿابماخلاصممباخلطةماظدرادقةماإلمجاظقةمواظؿػصقؾقةمظؾؿرحؾةممادلؿودطةم

 . ينبقشت آنيت إػذاد يهخض استئًبسة انتشخيض ــ : سابؼبً 
موبـاءمسؾىمعامتمذرحهميفماظؾـدمثاظـًا,محتدؼدماألسضاءمظؿعؾؽةماالدؿؿارةمحلبمعاوردميفمجدولمتوزؼعمادلفامم

 0وانفشص وانتهذيذاث ,حتذيذ َقبط انقىة وانضؼف  ـــ: خبيسبً 
مبعدمتعؾؽةمممجقعمبـودمادؿؿارةمتشكقصماظواضعواظػرصمواظؿفدؼداتم,معفمحتدؼدمغؼاطماظؼوةمواظض.م

 .حتذيذ انقضبيب ادلهست نهًذسست وانيت حتتبج إىل األونىيت يف يؼبجلتهب  ـــ : سبدسبً  
ماظواضعبعدمتعؾؽةمممجقعمبـودمادؿؿارةمتشكقصمم.حتدؼدماظؼضاؼامادلؾقةمظؾؿدردةمواظيتمحتؿاجمإىلماألوظوؼةميفمععاجلؿفامممممم

 .وانتسهيى كال دلب أسنذ إنيه يٍ يهبو ويسئىنيبث  تاحملذد نهًنبقشببنضيٍ  االنتضاووكزنك  االختًبعبكبفت يب وسد يف بنىد  االنتضاوزث األػضبء ػهى ـــ : سببؼبً  
مػـ1/12/1430ادلواصقمموتلؾقمماالدؿؿارةمؼومماألربعاءم,ممآعلمعنماألخواتمحتريماظدضةمأثـاءمتعؾؽةمبـودمادؿؿارةمتشكقصماظواضع

م



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

م

م

 0 واالػتًبدادلشئيبث وادلالزظبث  تؼشيف أػضبء انفشيق بأَه سيتى تسهيى يششفت اإلداسة ادلذسسيت كبفت يب سبق نإلعالع وإبذاء ــ : ثبينبً 
 األخواتماظػضؾقاتمدوفمؼؿممتلؾقممادلشرصةماإلدارؼةماالدؿؿارةمدلراجعؿفامواسؿؿادػا

 . تىخيهبث وتىطيبث  -

 انذقت انتبيت يف احلظش وتؼبئت مجيغ انبيبَبث دلب نه امهيت يف تشخيض واقغ ادلذسست وإختيبسانربايح  ادلنبسبت نهؼالج                                                  
موجزآطنماهللمطلمخري,ماظيتمتـػذمطلمبرغاعجمػـمواظشكصقاتم1430/1431أذؽرماألخواتمسؾىمتعاوغفنموآعلمعـفنموضعمعؼرتحاتمظؾرباعجمادلطروحةمظؾعامماظدراديم

م

ماظؿوضقعماظوزقػةماالدممم

ممعلاسدهماممم1

ممعراضؾةممسمم3

ممطاتؾةمسم4

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مرغدةمسؾدماظوػابمرجب/معدؼرةمادلدردة

 ػـ11/1430/ممممم12اظؿارؼخمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؿوضقعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 اإلختًبع يغ فشيق انتخغيظ : يىضىع اإلختًبع 
 مم: خذول األػًبل     
م.مإلجراءماظؿصققحماظالزمماظؿعدؼالتمادلطؾوبةماحمؼضوإ,ماظػرؼقممععمأسضاءادلعؿؿدةمعنمعشرصةماإلدارةمادلدردقةمعـاضشةمادؿؽؿارةمتشكقصماظواضعمادلعؾأةم -1

وإؼضاحماظؿعدؼالتمادلطؾوبةمإلجراءم,م(ماظؾقؽةماخلارجقةم)مواظؿفدؼداتممواظػرص(ماظداخؾقةمماظؾقؽةم)وحتؾقلمغؼاطماظؼوةمواظضعفم,متشكقصماظواضعممادؿؿارةحتؾقلمعؾكصممعـاضشة -2

م.ظؿصققحماظالزم

م.موإجراءمعامؼؾزممعنمتعدؼالتماظؼضاؼامادلؾقةمظؾؿدردةممعـاضشةم-3مم

,مقاصظةمجدةموذظكمعنمأػدافماخلطةماظؿشغقؾقةمظإلدارةماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقممظؾؾـاتممبماألػدافماظعاعةمواظؿػصقؾقةمععمصرؼقماخلطةمبـاءمسؾىماظدراداتمواظؿقؾقالتماظلابؼةماخؿقارم-4ممم

م.مواظيتمتؿـادبمععمتشكقصمواضعمادلدردةم

م

م

وضعمماالسؿؾارمععماألخذميف,موأنمتؽونمعـادؾةمظؾزعنمسؾىمعدارماظعامماظدراديم,ماظؿشغقؾقةمظإلدارةممظرباعجمادلالئؿةمععمصرؼقماخلطةماظيتمحتؼقماألػدافمادلكؿارةمعنمبراعجماخلطةاماخؿقارم-5ممم

م.مبراعجممتعاجلماظؼضاؼامادلؾقةمبؼدرماإلعؽانم

م

 هـ8/8/3653   :التارٌخ       حداألالٌوم                لثانًا  رقم اإلجتماع 
                              
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

م

م

ممالسؿؿادػاموإسالممادلشرصةمبفا.محلاجةمعؾقةمإظقفاموالمتوجدمضؿنمبراعجمخطةماإلدارةموأنمتؽونمتابعةمظألػدافماخلاصةمخبطةماإلدارةموباإلعؽانموضعمبراعجمعنمضؾلمادلدردةمترىمأنمام

م(م3,م2,م1)مادلطؾوبةممواظؿؽؾقفمبإسدادممناذجماخلطةم,مإدـادماظرباعجمألسضاءماظػرؼقمطالميفمختصصهممم-6مم

م(م.م1/رضمم)مدراجماظرباعجماظؿابعةمهلدفمتػصقؾيمواحدميفممنوذجمواحداظؿأطقدمسؾىماألسضاءمبأنمؼؿممإم-7مم

م.محتدؼدمعوسدمدلـاضشةممناذجماخلطةمععمادلدؼرةموإبداءمادلرئقاتموادلالحظاتمم-8  

م.متوجقفاتموتوصقاتمم-9مم

م

مم

مــ:ممحمضرماالجؿؿاعم

م0رصةماإلدارةمادلدردقةععمادللاسداتمظؿصققحمادلالحظاتمعنمعشم1ح2ح3ــممتمعـاضشةماظؾـدم:مأواًلم

م0اظرباعجمواألػدافماظعاعةمواخلاصةمظؾرباعجمادلكؿارةمواظيتمتـادبماظؼضاؼامادلؾقةمبؼدرماالعؽانمرععمادللاسداتموػيمإماخؿقام4ح5ـممعـاضشةماظؾـدؼنم:مثاغقًا

م(م3,مم2,مم1)ممناذجماخلطةمادلطؾوبةوإدـادماظرباعجممألسضاءماظػرؼقمععماظؿأطقدمسؾىمادؿكدامممم7,مم6عـاضشةماظؾـدؼنمممم-:مثاظـًام

م

م

م

م



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

م

م

م

م

ماظؿوصقات

م(ممم3,ممم2,مم1منوذجم)مظعرضممناذجماخلطةممممممممممممممممممدلواصقماألحدممممممممممممممامممتمحتدؼدمؼوممم

مادلطؾوبةمظعرضفامسلمعشرصةماإلدارةمادلدردقةمالسؿؿادػااذؽرماألخواتماحلاضراتموآعلمعـفنمحتريماظدضةميفمحترؼرماظـؿاذجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؿوضقعماالدمماظؿوضقعماالدمماظؿوضقعماالدم

ممػـممنمما

مممممػـممس

ممممسممأم

ممممسممنم

م

ممرغدةمسؾدماظوػابمرجب/معدؼرةمادلدردةم

م

م

م

م

م



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

م

م

م

 

 

 

 

 اخلغت اإلختًبع يغ فشيق : يىضىع اإلختًبع 

 

 :خذول األػًبل 
                               . شة نماذج الخطة مع أعضاء الفرٌق وإجراء ما ٌلزم من تعدٌالت مناقم-1    

                                         . الخطة التشغٌلٌة للمدرسة من قبل جمٌع أعضاء الفرٌق  اعتماد  -  4  
 لإلطالع علٌها وإبداء مرئٌاتهالتعرٌف بأنه سٌتم إرسال الخطة لمشرفة اإلدارة المدرسٌة  -5  

 .فً الزمن المحدد لكل برنامج . تكلٌف األعضاء بمسئولٌة متابعة وتنفٌذ البرامج وفق التوزٌع السابق  اعتمادـ 6
                                                                                                                                                                                                                                                              .  للمسئولة عن تنظٌم إضبارة الخطة لحفظها ( مبٌضات  –مسودات ) تسلٌم كافة النماذج والمطبوعات الخاصة بالخطة  -7

 . بعد االعتماد ( قرص سً دي ) وتسلٌم ( . نسخة مطبوعة ) .  تمادهااعومن ثم        
 ـ توجٌهات وتوصٌات   8
 
 
 
 
 

 هـ32/3653/  42 :األربعاء      التارٌخ الٌوم              الثالث    اإلجتماع رقم
                              

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

مــ:محمضرماالجؿؿاعم

                                         . الخطة التشغٌلٌة للمدرسة من قبل جمٌع أعضاء الفرٌق  اعتماد ومناقشة  جمٌع بنود جدول األعمال 
 بأنه سٌتم إرسال الخطة لمشرفة اإلدارة المدرسٌة لإلطالع علٌها وإبداء مرئٌاته اءاألعض تعرٌفو 

 .فً الزمن المحدد لكل برنامج . تكلٌف األعضاء بمسئولٌة متابعة وتنفٌذ البرامج وفق التوزٌع السابق  اعتمادكذلك 
 

م:التوصٌات 

 للمسئولة عن تنظٌم إضبارة الخطة لحفظها( بٌضات م –مسودات ) تسلٌم كافة النماذج والمطبوعات الخاصة بالخطة ـ 3
 . ـــ بدء تنفٌذ البرامج فً اوقاتها المحددة واإلجتماع  بنهاٌة كل برنامج لتقٌمه 4

م

ماظؿوضقعماالدمماظؿوضقعماالدمماظؿوضقعماالدم

ممػـممنمما

مممممػـممس

ممممسممأم

ممممسممنم

م

مرغدةمسؾدماظوػابمرجب/معدؼرةمادلدردةمم

م/اظؿارؼخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظؿوضقعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 فريق اخلطة  الرئيس باملدرسة                                                                                                        

 

 

 التوقيع البرامج التي تتابعها عمل المسندال اسم الموظفة 
 
1 

 

سٔذح ػجذ اٌىهبة دّىد 

 سجت

 سئُغخ

 (ِذَشح اٌّذسعخ)

ػشض خطخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزشثُخ واٌزؼٍُُ واهذافهب وثشاِجهب ػًٍ اٌفشَك وِٕبلشزهب ٌزذذَذ األهذاف واٌجشاِج 

 اٌزٍ رٕبعت والغ  اٌّذسعخ وِزبثؼخ رٕفُزهب ورمىَّهب  

 

 
3 

 ا

 

 بئجخ اٌشئُغخٔ

 ػضى
 اػذاد  اعزّبسح رشخُص اٌىالغ واػذاد اٌجشاِج إٌّبعجخ وِزبثؼخ فشَك اٌؼًّ إٌّفزٌىً ثشٔبِج  

 

 
 ط 4

 اٌىبرجخ

 ػضى

دصش غُبة اٌطبٌجبد وإٌّمطؼبد ورٕمالد اٌطبٌجبد خالي اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌغبثك ورذذَذ اعجبة إٌمً او اٌزغشة 

 اْ وجذ

 

 
5 

 

ْ 

 إُِٔخ اٌغش

 ػضى
 إػذاد وِزبثؼخ ثشاِج اٌزىجُه واإلسشبد وثشاِج األِٓ واٌغالِخ اٌثمبفُخو اٌصذُخوِزبثؼخ فشَك اٌؼًّ إٌّفز ٌهب

 

 
6 

 

ْ 

ِٕذوثخ إداسح اٌزىػُخ 

 اإلعالُِخ ػضى
 رٕفُز و ِزبثؼخ ثشاِج اٌزىػُخ اإلعالُِخ واٌّذبضشاد وإٌذواد 

 

 
7 

 

 ط

 سائذح إٌشبط

 ػضى
 الصفُخ وِزبثؼخ رٕفُزهب ِٓ لجً اٌّؼٍّبد واٌطبٌجبد ورىفُش خذِبد وِغزٍضِبد اٌجشاِجإػذاد ثشاِج األٔشطخ اٌ

 

8 
 

 

 هـ

 (ِؼٍّخ راد وفبءح ) 

 ػضى
 رٕفُز وِزبثؼخ ثشاِج اٌطبٌجبد اٌّىهىثبد وِزبثؼخ فشَك اٌؼًّ 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 املساود والشركاء اخلارجني اخلطة فريق 

 
 التوقيع البرامج التي تتابعها العمل المسند اسم الموظفة م
1 

 

 فتحية عبدالعزيز الغامدي 
 ةادلدرسي  ةمشرفة اإلدار 

 عضو
 

 من خربات لتسهيل ادلعوقاتاإلشراف على تنفيذ اخلطة ومساندة ادلدرسة مبا لديها 
 

 والدة الطالبة س 2
 عضو

 

 ادلسامهة يف تنفيذ اخلطة وتزويد ادلدرسة مبا لديها من معلومات عن اجملتمع احمللي ومتطلباتو وظروفو
 

 ر 3
 والدة الطالبة

  وظروفو ادلسامهة يف تنفيذ اخلطة وتزويد ادلدرسة مبا لديها من معلومات عن اجملتمع احمللي ومتطلباتو عضو

 طالبة س 4
ادلسامهة يف تنفيذ اخلطة وتزويد ادلدرسة مبا لديها من معلومات عن متطلبات الطالبات وتبادل اآلراء 

 وادلقرتحات

 

 طالبة م 5
ادلسامهة يف تنفيذ اخلطة وتزويد ادلدرسة مبا لديها من معلومات  متطلبات الطالبات وتبادل اآلراء 

 وادلقرتحات

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 مارةئستبالرجوع إل

 تشخٌص  
 المحوسبة  الواقع المدرسً
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 

 ملخص استئمارة التشخٌص
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 مالحظات الفرص والتحدٌات للمدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة

ال 
أو

:
سة

در
لم

 ل
ٌة

مع
جت

لم
وا

ة 
ئٌ
بٌ
 ال

ح
الم

لم
ا

 

ِٛلغ اٌّذسعخ ٚٔٛع 

 اٌطش٠ك اٌّؤدٞ إ١ٌٙب

ٓ اٌطشق اٌّؼجذح ٚعٌٙٛخ اٌٛطٛي ٌٍّذسعخ ٠ؾزغت ِ

 .اٌفشص ٚاٌؼىظ ِٓ اٌزٙذ٠ذاد 

  

 سهل الوصول الٌها ٌعد الموقع فرصةللمدرسة 

 معبد 

ٚظبئف ِٚٙٓ أ١ٌٚبء 

 األِٛس

ِٙٓ أ١ٌٚبء األِٛس لذ رؾزغت ِٓ اٌفشص أٚ اٌزؾذ٠بد 

ؽغت اٌّٙٓ اٌغبٌجخ ٌذٜ أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّغزٜٛ 

 ١ّ١ٍخ اٌّؼ١شٟ ٌُٙ ِٚذٜ دػُ أ١ٌٚبء األِٛس ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ

 موظفٌون حكومٌون

تعد وظائف ومهن أولٌاء     
 األمور فرصة للمدرسة

 متسببون 

 قطاع حاص

 رجال اعمال 

  

أُ٘ األٔشطخ االلزظبد٠خ فٟ 

 اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌّذسعخ

األٔشطخ االلزظبد٠خ ثبٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌّذسعخ لذ ٠ىْٛ 

 .اٌّؾ١طخ ٌٍّذسعخ  ِٓ اٌفشص اٌّزبؽخ أٚ ِٓ اٌزؾذ٠بد

 محالت تجارٌة  

األنشطة اإلقتصادٌة المحٌطة 
 بالمدرسة تعد فرصة للمدرسة

 مكتبات

 مستوصفات 

 محطات وقود+ مدارس اهلٌة 

  



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة

ا 
نٌ
ثا

 :
ت

با
طال

ال
 

ِؼذالد اٌزؾبق اٌطبٌجبد 

ي  ِٓ وً ثبٌظف األٚ

 ِشؽٍخ

 

 (ٔغجخ إٌّٛ)

:                                                      فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؾىِٟٛ  

ٌغ١ش اٌغؼٛد٠بد,  ٚرٌه  % 0... ٚ  ٌٍغؼٛد٠بد%  3.5

فٟ ؽبي لجٛي اٌّذسعخ ٌٍّٕٛ , أِب إْ وبٔذ ظشٚف اٌّذسعخ 

زُ غ١ش ِغبػذح ػٍٝ إٌّٛ أٚ لبثٍخ ٌٍّٕٛ ثشىً وج١ش فال ٠

 .إٌظش إٌٝ اٌّؼ١بس

ٌغ١ش %  3ٌٍغؼٛد٠بد ,  ٚ %  6  ٚإرا صاد إٌّٛ ػٓ

ِٓ ٔمبؽ ٓ غ١ش ٚعٛد ظشٚف خبطخ ٠ؼّذ رٌه اٌغؼٛد٠بد ِ

 .ثبٌّذسعخ اٌؼؼف 

 ِغ األخز فٟ االػزجبس لذسح اٌّجٕٝ االعز١ؼبث١خ    

 اٌزؼ١ٍُ اٌؾىِٟٛٔغجخ إٌّٛ  ٚاٌزغ١ش ث١ٓ اٌغٕز١ٓ  اٌغبثمز١ٓ فٟ 

ثك  ِغزأعش ٚغ١ش اٌّجٕىبٌغب

 لبثً ٌٍّٕٛ
 %4..1- ٌٍغؼٛد٠بد

 %...5 ٌغ١شاٌغؼٛد٠بد

  
(  إعّبٌٟ ػذد اٌطبٌجبد  )  ِـٓ %  5  :فٟ اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘   

ِغ األخز فٟ االػزجبس  ِب ٔمض أٚ صاد ػٓ رٌه ٠ؼذ ػؼفب  ٚ

 لذسح اٌّجٕٝ االعز١ؼبث١خ  

 اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘فٟ غٕز١ٓ  اٌغبثمز١ٓ ٔغجخ إٌّٛ  ٚاٌزغ١ش ث١ٓ اٌ

 ــــــ
 !./DIV# عٍّخ ٔغجخ إٌّٛ

 ٔغجخ اٌّؼ١ذاد
ٚإْ ٌٍّزٛعطخ % 5 ٔـغــجخ اٌّؼـ١ذاد  ٠غت أال رزغـبٚص

 .رغبٚصرٙب رؼزجش ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف ٌٍّذسعـخ ٚاٌؼىظ طؾ١ؼ 

 ٔغجخ اٌّؼ١ذاد فٟ اٌظف
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

جخ اٌّؼ١ذاد ٌُ رزغبٚص ٔغ

اٌّؼ١بس اٌّؾذد ٚرؼذ إٌغجخ 

 ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ

 %... %... األٚي

 %6.. %1.6 اٌضبٟٔ

 %3.2 %... اٌضبٌش

رٛص٠ؼبد ٔغت اٌطبٌجبد 

ٚفك ِؼذالد اٌذسعبد 

 اٌى١ٍخ ٌٍٕغبػ

١ٌُؼذ ِٓ ٔمبؽ ( فأوضش %  55)٠غت أْ  ٠ؾمك إٌغت اٌزب١ٌخ فٟ فئخ 

 ٍّذسعخ  ٚإال ُػذ ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف فٟ رٛص٠ؼبد ٔغت  إٌغبػ اٌمٛح ٌ

 فأوضش %   65:األٚي ِزٛعؾ 

 فأوضش %  .5:اٌضبٟٔ ِزٛعؾ 

 فأوضش %  55: اٌضبٌش ِزٛعؾ 

 ٔغجخ رمذ٠ش اٌطبٌجخ فٟ اٌظف
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

ٔغجخ ِؼذالد إٌغبػ اٌى١ٍخ 

رغبٚصد اٌّؼ١بس اٌّطٍٛة 

 ٛح ٌٍّذسعخٚرؼذ ٔمطخ ل

 %..5. %5..0 األٚي

 %1.6. %..05 اٌضبٟٔ

 %06.4 %..5. اٌضبٌش



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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 ٔغت اٌزغشة 
ِٚب صاد ػٓ رٌه  ٠ُؼذ ِٓ   % 1 اٌّؼذي اٌطج١ؼٟ ٌٍزغشة

 ٔمبؽ اٌؼؼف 

 اٌغبثمخ اٌغٕخ  اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

ٔغجخ اٌزغشة ٌُ رزغبٚص * 

اٌّؼ١بس ٚرؼذ ٔمطخ لٛح 

ٔغجخ ٔغبػ *ٌٍّذسعخ 

اٌخش٠غبد أخفؼذ ػٓ اٌؼبَ 

 اٌغبثك ٚرؼذ ٔمطخ ػؼف  

...% ...% 

ص٠بدح أٚ ٔمظبْ  ٔغجخ 

اٌخش٠غبد إٌبعؾبد فٟ 

اٌغٕخ إٌٙبئ١خ  خالي 

 اٌؼب١ِٓ  األخ١ش٠ٓ  

ٟ اٌؼبَ اٌضبٟٔ ػٓ اٌؼبَ  إرا صادد ٔغجخ إٌغبػ ٌٍخش٠غبد ف   

ٚإرا ٠ُؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ %   5 اٌغبثك ٌٗ ثّؼذي

ِٚبث١ٓ إٌغجز١ٓ ,  رـُؼذ ٔمطخ ػؼف%  5أخفؼذ ثٕغجخ

 .   رؼزجش ٔمطخ ِؾب٠ذح

فأوضش %  5.إرا وبٔذ ٔغجخ إٌغبػ ٌٍخش٠غبد ٌٍؼبَ األٚي   -

 .   رؼذ  أٞ ص٠بدح فٟ إٌغجخ فٟ اٌؼبَ اٌزبٌٟ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ

ٔغجخ إٌغبػ 

 اٌى١ٍخ ٌٍظف 

اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌغجز١ٓ

 %3.2- %6.0. %....1 اٌضبٌش

ؽـشوخ أزمــبي اٌطبٌجبد ِٓ  

 ٚ إٌٝ اٌّذسعخ

ٔغجخ ؽــشوخ أزمبي اٌطبٌجــبد إٌٝ اٌّذسعــخ صادد ٌٛ 

ٚاٌؼىظ ( زةِٕطمخ ع)  فزـُؼذ ٔمطــخ لـٛح%  5ػٓ 

ِغ ِالؽظخ لذسح اٌّجٕٝ ( ِٕطمخ ؽشد ) طؾ١ؼ 

 .االعز١ؼبث١خ فٟ رٌه 

اٌّجٕٝ اٌغبثك ِغزأعش  اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

ٚٔز١غخ آ١ٌخ رغغ١ً اٌطبٌجبد 

اٌزٟ أدد ٌؼذَ رؾم١ك 

سغجبرٙٓ أدٜ ٌزٕمً اٌطبٌجبد 

ِٓ ِذسعخ ألخشٜ ٚفك 

 اٌّزبػ ٚرؼذ إٌغجخ ِؾب٠ذح 

2.5% ..5% 

 اٌفشق ث١ٓ ٔغجزٟ ؽشوخ االٔزمبي فٟ اٌغٕز١ٓ األخ١شر١ٓ

-2..% 

 ٔٛػ١خ إٌزبئظ 

 .ٔمبؽ اٌؼؼف ِٚب ٔمض ػٓ رٌه ٠ُؼذ ِٓ فأوضش % .0ٔغجخ إٌغبػ فٟ اٌّبدح وىً  

 .اٌفشق ث١ٓ اٌغٕز١ٓ  وّؼذي ٌٍزؾغٓ إٌٛػٟ فٟ االسرمبء ٌٍّغزٜٛ األػٍٝ ِٓ خالي% .1ثبٌٕغجخ ٌىً ِبدح فبٌّطٍٛة رؾم١ك  

 فأوضش%  ..٠ؾغت ِؼ١بس اٌزؾغٓ إٌٛػٟ ٌٍؾبطالد ػٍٝ فئخ  

 :  فمؾ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ %  .0 - 55ٚاٌؾبطالد ػٍٝ 

 .  فأوضش ٔمطخ لٛح % .1 

 .  فألً ٠ؼزجش ٔمطخ ػؼف %  1  

 من ورقة الطالبات(6)ٌراجع جدول 
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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 (ؽبٌجخ/ ِؼٍّخ )ِؼذي  
لشة ؽبٌجخ  ٚرمشة اإلعبثخ أل(  .2: ) ِؼٍّخ  (  1) ػذد  

 ػذد طؾ١ؼ 

 .    ِب صاد ػٓ ٘زا اٌّؼذي أٚ ٔمض فٙٛ ٔمطخ ػؼف  -

 اٌؼبَ اٌؾبٌٟ
ؽبٌجخ الً /ِؼذي ٔظ١ت اٌّؼٍّخ

ِٓ اٌّؼ١بس اٌّطٍٛة فزؼذ 

 ِؼٍّخ/ ؽبٌجخ 10 ٔمطخ ػؼف ٌٍّذسعخ                    

ػذد عبػبد ِّبسعخ 

 اٌطبٌجخ ٌألٔشطخ

ٔمطخ  )ٌزؼذ   جٛػ١ب  عــبػبد أعــ( 4- 3) اٌّطـٍٛة رؾم١ك 

ػٓ رٌه أٚ ٔمض ػٓ عبػخ ٚٔظف  فٙٛ ِب صاد ٚ(  لـٛح 

  .ػؼف ٔمطخ 
4 

ػذد عبػبد األٔشطخ اٌغ١ش * 

طف١خ ِٕبعت ٠ٚؼذ ٔمطخ لٛح 

ٌٍّذسعخ                             

ال رؼذ اٌّشىالد ظب٘شح * 

ػبِخ ٚال رشىً ٔمطخ ػؼف 

ٌٍّذسعخ                          

فٟ ٔغجخ أزظبَ  رؾغٓ* 

اٌطبٌجبد ؽ١ش رغبٚصد  

اٌّؼ١بس اٌّطٍٛة ٚرؼذ ٔمطخ 

 ػؼف ٌٍّذسعخ

ػذد األٔشطخ غ١ش اٌظف١خ 

 ٌخذِخ اٌطبٌجبد

إرا ثٍغ ػذد األٔشــطخ غ١ش اٌظف١خ فٟ  اٌؼبَ اٌذساعٟ              

ػذ ٔمطخ ٔشبؽب  ( 15إٌٝ  .1)ِٓ ُُ ُ ِب ٌٍّذسعـخ ٚلٛح رـ

)  ِب صاد ػٓ , ٚػؼف  ٔمطـخ٠ُؼذ أٔشطٗ (  0) ٔمض ػٓ    

 .وزٌه  ٔمطـخ ػؼف٠ـُؼذ  ٔشبؽب  ( 25

 اٌغٕخ اٌغب٠مخ

15 

ػذد اٌّشىالد اٌزٟ رشىً 

ظب٘شح ػبِخ ث١ٓ اٌطبٌجبد  

 ٚث١ٓ اٌطبٌجبد ٚاٌّؼٍّبد

ػذد اٌّشىالد ٚخبطخ اٌّشىالد اٌغٍٛو١خ وٍّب صاد       

ِغ األخز فٟ اٌّذسعخ  ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼفٚاألخالل١خ  ُػذ ّ رٌه 

فٟ االػزجبس إعّبٌٟ ػذد اٌطبٌجبد ٠ٚزشن رمذ٠ش رٌه  ٌّششفخ 

اإلداسح اٌّذسع١خ ِٚذ٠شح اٌّذسعخ ثٕبء ػٍٝ آصبس اٌّشىالد 

 .اٌغٍج١خ أٚ اإل٠غبث١خ  

 إعّبٌٟ ػذد اٌّشىالد

31 

 ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد
 فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ%   6.ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد

 . فٙٛ ٔمطخ ػؼف ِٚب ٔمض ػٓ رٌه

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغب٠مخ

.4.1% .5.6% 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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                    :  اٌمشة ٚاٌجؼذ ػٓ

إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ                      -1

 ثبٌّؾبفظخ

ِٓ إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚىبرت  ٌّذسعخلشة ا ٠ُؼذ      

 .ِٓ اٌفشص اٌّزبؽخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚشوض اإلشــشاف 

ٚثبٌٕغــجخ ٌٍّذاسط اٌمش٠جــخ ِٕٙب ٠ؼزّذ األِــش ػٍٝ 

 .ِــذٜ اٌذػُ ِٓ ػذِٗ فٟ اؽزغبثٙب وفشطخ أٚ رٙذ٠ذ 

 وُ  .1 1

اٌّغبفخ ث١ٓ اٌّذسعخ 

 ِٕبعت ٚفشطخ ٌٍّذسعخ

 وُ  15 2 اٌزؼ١ٍُِىبرت اٌزشث١خ ٚ -2

ألشة  -3 ِٚذاسط اٌؾٟ -3

ِذاسط 

 اٌجٕبد

 .14/ة 21/َ .5/س

ألشة  -3

ِذاسط 

 اٌج١ٕٓ

اثزذائ١خ  -ِزٛعطخ اثٓ ػم١ً  -صب٠ٛٔخ إٌٙشٚاْ 

 ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػٛف 

 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور

 أػـــذاد اٌفظــٛي 
                                                                                           

 فظً  24ــ  10ِٓ 
16   

وضبفــخ اٌطــبٌجـــبد فٟ  

 اٌفظٛي

 :اٌّذاسط األ١ٍ٘خ 

 :                                ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفظـٛي راد اٌىضبفخ    

    .فأوضش% 55( ؽبٌجخ   .2ألً ِٓ) 

 :اسط اٌؾى١ِٛخ اٌّغزأعشح اٌّذ

 :                                ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفظـٛي راد اٌىضبفخ   

 .فأوضش% .5( ؽبٌجخ  35ـ  .2ِٓ) 

 : اٌّذاسط راد اٌّجبٟٔ اٌؾى١ِٛخ 

:                                ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفظـٛي راد اٌىضبفخ      

 . فأوضش% .5( ؽبٌجخ  .4ــ36ِٓ ) 

ُػذد ِٓ ٔمبؽ  %.5ػٓإٌغجخ فٟ أٞ ِٕٙب  أخفؼذإرا 

 .     اٌؼؼف 

 !./DIV# ِذاسط أ١ٍ٘خ

المدرسة تقع فً حً 
مكتظ بالسكان وتعد من 
 المدارس المرغوب فٌها

 %10.0 ِجبٟٔ ؽى١ِٛخ

 !./DIV# ؽى١ِٛخ ِغزأعشح

ِـؼـــذي ٔظــ١ت 

اٌطــبٌجــخ ِٓ اٌّغبؽخ 

 اٌّخظظخ 

 ؽبٌجخ ٠ُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح/ ِزش ِشثغ (  2)  صاد ػٓ إرا   

ؽبٌجخ ٠ُـؼذ ِـٓ /  ِزش ِشثغ ( 1.25) ٔمض ػٓ ٌٚٛ .  

 .  ٔمبؽ اٌؼؼف 

معدل نصٌب الطالبة من  اٌغٕخ اٌغبثمخ
المساحة المخصصة 

لألنشطة لم ٌبلغ المعٌار 
وٌعد نقطة ضغف  المبنى 

 السابق مستأجر

 ؽبٌجخ/ 2َ 02..

 فك إٌشبؽ  ثبٌّذسعخ ِشا
ٔمبؽ  ػذ رٌه ِٓ رٛفشد اٌّشافك ٚاعزخذِذ ثفبػ١ٍخ وٍّب

 . ٌٍّذسعخ  اٌمٛح
 (المبنى المدرسً ) من  ورقة  (   5)   ٌراجع جدول رقم 

 ضعٌف اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌظ١بٔخ اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ .1 ػذد ِشاد اٌظ١بٔخ
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة

عا
اب
ر

  
:

ٌة
ٌم

عل
لت
وا

ة 
فٌ

را
ش

إل
 ا
ئة

هٌ
ال

 

 ِزٛعؾ عٕٛاد اٌخجشح    
( 5)ٔمض ػٓ ِٚب  لٛحفأوضش رؼذ ٔمطخ  عٕٛاد( 5)

  .ٔمبؽ اٌؼؼفرؼزجش ِٓ  عٕٛاد

متوسط سنوات الخبرة  اٌؼبَ اٌؾبٌٟ
لمنسوبات المدرسة تجاوز 

 المعٌار وٌعد نقطة قوة 
91 

اٌّزٛعؾ اٌؼّشٞ 

 ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ

ِٚب ػذا اٌمٛح ٠ؼذ ِٓ ٔمبؽ عٕخ  .5عٕخ إٌٝ  .3ِٓ 

 اٌؼؼف رٌه ص٠بدح أٚ ٔمظب ٠ؼذ ِٓ ٔمبؽ
 ط العمري نقطة قوة المتوس 44

ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ 

 ِؤ٘الد رشث٠ٛخ  

                                                                            

ِٓ ) ِٓ اٌؾبطالد ػٍٝ ِؤً٘ رشثٛٞ  فأوضش % 55ٔغجخ 

 .ٌٍّذسعخ اٌمـٛح ٠ُؼذ ػّٓ ٔمبؽ (   اٌؼذد اإلعّبٌٟ ٌٍّؼٍّبد

  %.5اٌؾبطالد ػٍٝ ِؤ٘ـً رشثٛٞ ػٓ ٔغـجخ  ٔمظذ ٚإرا  -

 .ٔمبؽ اٌؼؼف  ٠ؼذ ػّٓ

 اٌؼبَ اٌؾبٌٟ

نسبة الحاصالت على 
مؤهالت تربوٌة تجاوز 
 المعٌاروٌعد نقطة قوة 

55.5% 

ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ 

 رشث٠ٛخ  غ١ش ِؤ٘الد 

ٚإدا  فألً ٠ؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ% 25إرا وبٔذ إٌغجخ 

 ٌٍّذسعخ مطخ ػؼففأوضش ٠ؼذ ٔ% .5وبٔذ إٌغجخ 
24.3% 

ػذد إٌّغٛثبد ٚٔغجخ  

 اٌؼغض ٚاٌض٠بدح 

ف١ُؼذ ٘زا %  .1 ٔغجخ  اٌؼغض أٚ اٌض٠بدح ػٓ صاددإرا 

 .ٔمطخ ػؼف 

(  2) ٌراجع  جدول رقم   ٔغجخ اٌض٠بدح ٔغجخ اٌؼغض
فً ورقة الهٌئة اإلشرافٌة 

 والتعلٌمٌة
2.5% ...% 

ِزٛعؾ ٔظ١ت اٌّؼٍّخ 

 ِٓ اٌؾظض

ِب خبٌف رٌه ٔمظبٔب  ؽظخ أعجٛػ١ب ٚ(  24ــ  21 )ِٓ  

ٌٍّذسعخ ٚرمشة اإلعبثخ  أٚ ص٠بدح ف١ؼذ ٔمطخ ػؼف

 . أللشة ػذد طؾ١ؼ  
2. 

ٌراجع  ورقة الهٌئة 
ٔغجخ اٌّؼٍّبد اٌؼبِالد   اإلشرافٌة والتعلٌمٌة

 فٟ أػّبي غ١ش اٌزذس٠ظ

٠ُجٕٝ ػٍٝ ٔغــجخ اٌّؼٍّبد غ١ش اٌمبئّـبد ثبٌزـذس٠ظ     

 % ..1إٌٝ عّــٍخ اٌّؼٍّـبد ثؾ١ش ال رزغبٚص
...% 

 ٔغجخ أزظبَ اٌّؼٍّبد 
عٛاء وبْ اٌغ١بة %  5ٌٍغ١بة ٘ٛ اٌّؼ١بس اٌّمجٛي  

ثؼزس أٚ ثذْٚ ػزس ِٚب صاد ػٓ  رٌه ٠ُؼذ ٔمطخ ػؼف  

 فأوضش% 3.ٌّمجٛي ٌالٔزظبَ ٘ٛ اأٞ اْ اٌّؼ١بس 

تحسن فً نسبة انتظام  اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ
المعلمات  ولكن لم تبلغ 

 المعٌار المطلوب 
06.2% .2.1% 

 ؽشوخ رٕمً اٌّؼٍّبد 
لٛح  ٚوٍّب لً فٙٛ ٔمطخ %5 اٌّؼذي اٌّمجٛي ٌٍٕمً ٘ٛ

 .٠ؼذ ٔمطخ ػؼف% 5صاد ػٓ ِٚب 

اٌغٕخ  ٔغجخإٌّمٛالد فٟ

 ِب لجً اٌغبثمخ

ٔغجخ إٌّمٛالد فٟ اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

  3.3% 3.3% 

 اٌشاغجبد فٟ إٌمً اٌشاغجبد فٟ إٌمً

1...% 1...% 
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ 

 سعخٌّٕغٛثبد اٌّذ

إرا ٚطٍذ ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ رمذ٠ش ِّزبص إٌٝ :    اٌمٛح 

فأوضش رؼزجش ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ ,  أٚ ٚطٍذ ٔغجخ %  .5

ٚ ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ رمذ٠ش %  25اٌؾبطالد ػٍٝ ِّزبص

 .رـُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح وزٌه %   55ع١ذ عذا  إٌٝ 

إرا ٔمظذ ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ رمذ٠ش ِّزبص ػٓ : ٌؼؼف ا

, أٚ % .5, ٚاٌؾبطالد ػٍٝ  رمذ٠ش ع١ذ عذا  ػٓ  25%

رمذ٠شغ١ش   -ٚعذد ٔغجخ ِٓ اٌؾبطالد ػٍٝ رمذ٠ش ِشػٟ 

 .اٌّشػٟ ثبٌّذسعخ رـُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف ثبٌّذسعخ 

 .أٞ ؽبالد ٌُ رزوش فٟ ٔمبؽ اٌمٛح أٚ اٌؼؼف : اٌّؾب٠ذح 

 اٌغٕخ اٌغبثمخ

تقوٌم اآلداء الوظٌفً لمنسوبات 
ٌار المطلوب المدرسة تجاوز المع

 وٌعد نقطة قوة للمدرسة 

 إٌغجخ اٌزمذ٠ش

 %56.3 ِّزبص

 %23.5 ع١ذ عذا

 %... ع١ذ

 %... ِشػٟ

 %... غ١ش ِشػٟ

 %... ثذْٚ رمذ٠ش

 %....1 اٌّغّٛع

ِؼذي األٔشطخ غ١ش اٌظف١خ 

اٌزٟ رششف ػ١ٍٙب اٌّؼٍّخ 

 أٚ رشبسن ف١ٙب

ّمجــٛي ٌّؼـذي األٔشـــطخ اٌزٟ رششف ػ١ٍٙب اٌّؼ١ــبس اٌ

ِؼٍّخ ِٚب صاد / أٔشطخ (  5 -3 )اٌّؼٍّــخأٚ رشبسن ف١ٙب ٘ـٛ 

 .أٚ ٔمض ػٓ رٌه ٠ُؼذ ٔمطخ ػؼف

معدل األنشطة الغٌر صفٌة التً  اٌغٕخ اٌغبثمخ
 3 تشارك بها المعلمة ٌعد نقطة قوة

 اٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ 

 د ػٍٝ رذس٠ت ِزخظض إٌٝإرا ٚطٍذ ٔغجخ اٌؾبطال 

ٚأوضش ٌٍؾبطالد ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌؼبَ  % .1فأوضش   ٚ% 25

 ُػـّذ رٌه  ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح ٌٍّذسعخ 

ٚإرا صادد ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ رذس٠ت ِزخظض فٟ اٌؼبَ  -

, ٚاٌؾبطالد %   55ػٓ ( فٟ اٌفزشح اٌظجبؽ١خ) اٌٛاؽذ

ػّذ رٌه ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف %  .3ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌؼبَ ػٓ

ظٛي  اٌزذس٠ت ػٍٝ ؽغبة اٌزذس٠ظ               ٚأٞ ٔغجخ ؾٌ

 .فٟ اٌزذس٠ت اٌّغبئٟ رؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ

 اٌزذس٠ت اٌظجبؽٟ
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
نسبة الحاصالت على تدرٌب  اٌغٕخ اٌغبثمخ

متخصص مناسب مع المعٌار 
 المطلوب وٌعد نقطة قوة للمدرسة

 %5..3 %26.3 ِزخظض

 %... %... بَرذس٠ت ػ

 اٌزذس٠ت اٌّغبئٟ
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

 %... %... ِزخظض  

 %... %... رذس٠ت ػبَ

اٌؼغض ٚاٌض٠بدح فٟ أػذاد 

 اٌّغزخذ١ِٓ
 9- ِغزخذِبد 9- ِشاعً 0 ؽبسط

 ضعف للمدرسة  النقص ٌعدنقطة



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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 ٔغجخ إعبدح اٌؾبعٛة 
فٟ   % 55ٚفٟ اٌؼبَ األٚي  % .5إٌغجخ ػٓ صادد إرا 

ٔمض ػٓ ٌٍّذسعخ , ِٚب  ٔمبؽ اٌمٛحاٌؼبَ اٌزبٌٟ رؼُذ ِٓ 

 .فٟ اٌّذسعخػؼف ٠ُؼذ ٔمطخ   %.4

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ
 نسبة إجادة الحاسوب بنسبة

وتعد نقطة قوة % 900
 %....1 %2.1. بالمدرسة 

اٌّشىالد ٚاٌزؾم١مبد ث١ٓ 

 ِٕغٛثبد اٌّذسعخ 

وٍّب صاد ػــذد اٌّشــىالد ٚأؼىظ أصش٘ـب عـٍجب  ػٍٝ األداء 

ػّذ رٌه ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف , ٚاٌؼىظ طؾ١ؼ ِغ األخز فٟ 

االػزجبس إعّبٌٟ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ , ٠ٚزشن رمذ٠ش رٌه 

 .داسح اٌّذسع١خ ِٚذ٠شح اٌّذسعخ ٌّششفخ اإل

 ػذد اٌّشىالد

 الرٛعذ ِشىالد ٚال رؾم١مبد 

. 

اٌّغــبثمبد اٌزٟ فــبصد ف١ٙب 

اٌّذسعخ ثأؽذ اٌّشاوض اٌضالس 

ػٍــٝ ِـغــزٜٛ اٌّّـــٍىــخ أٚ 

اٌّؾبفظخ خالي اٌؼب١ِٓ 

 اٌغبثم١ٓ 

وٍّب ؽظٍذ اٌّذسعخ ػٍٝ ِشاوض ِزمذِخ  فٟ اٌّغبثمبد 

ِٓ اٌّشوض األٚي إٌٝ ) ٌٍّذسعخ ٔمبؽ اٌمٛح ؽزغت  رٌه ِٓ ا

 (  اٌضبٌش 

 (الهٌئة اإلشرافٌة )   من  ورقة  (  99)  ٌراجع جدول رقم 

ت
فا
ضا

إ
 

 ..أخشٜ رزوش 
أٞ ٔمـبؽ لـٛح أٚ ػؼف أٚ فـشص  أٚ رؾذ٠بد أٚ إعـٙبِبد 

ِذسع١خ فٟ خذِخ إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  أٚ اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ  

 .ٌُ رشد فٟ اٌّؼب١٠ش اٌغبثمخ رغغً 

 (إضافات أخرى )   ٌراجع  ورقة  
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  
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 ــــــخ اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــ اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ
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          ِٛلغ اٌّذسعخ ٚٔٛع اٌطش٠ك اٌّؤدٞ إ١ٌٙب   1

         ٚظبئف ِٚٙٓ أ١ٌٚبء األِٛس   2
 

          أُ٘ األٔشطخ اإللزظبد٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌّذسعخ   3
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          ( ٔغجخ إٌّٛ ) اٌطبٌجبد ثبٌظف األٚي   ِؼذالد إٌزؾبق  1

          ٔغجخ اٌّؼ١ذاد   2

          رٛص٠ؼبد ٔغت اٌطبٌجبد ٚفك ِؼذالد اٌذسعبد اٌى١ٍخ ٌٍٕغبػ   3

          ٔغت اٌزغشة   4

5  
ص٠بدح أٚ ٔمظبْ ٔغجخ اٌخش٠غبد إٌبعؾبد فٟ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ خالي اٌؼب١ِٓ 

 خ١ش٠ٓ األ
         

          ؽشوخ إٔزمبي اٌطبٌجبد ِٓ ٚإٌٝ اٌّذسعخ   6



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

                  
 

 

 ٘ـ 1432/   1431ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ    ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) اٌمٛح ٚاٌؼؼف ث١بْ ثٕمبؽ 

 

 اٌـؼـٕـــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـــخ اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 
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          ٔٛػ١خ إٌزبئــــــــــــــظ   5

          ِؼذي اٌّؼٍّخ ِٓ اٌطبٌجبد   0

          ػذد عبػبد ِّبسعخ اٌطبٌجخ ٌألٔشطخ   .

          ػذد األٔشطخ غ١ش اٌظف١خ ٌخذِخ اٌطبٌجخ   .1

          د اٌزٟ رشىً ظب٘شح ػبِخ ث١ٓ اٌطبٌجبد ٚث١ٓ اٌطبٌجبد ٚاٌّؼٍّبد ػذد اٌّشىال  11

          ٔغجخ إٔزظبَ اٌطبٌجبد   12
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1  

 : اٌمشة ٚاٌجؼذ ػٓ 

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ( 1
         

          ِٚشاوض اإلششاف ( 2

           ٟ ِٚـذاسط اٌؾـ( 3
 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 

 

 

 ٘ـ 1432/   143 1ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  ـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ اٌج١ئ

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 
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         أػـذاد اٌفظٛي   2

اٌّجًٕ ِغزأجش 

واٌذٍ ِىزع 

 ثبٌغىبْ

         وضبفخ اٌطبٌجبد فٟ اٌفظٛي   3

         ِؼذي ٔظ١ت اٌطبٌجخ ِٓ اٌّغبؽخ اٌّخظظخ   4

         ٌّذسعخ ِشافك إٌشبؽ ثب  5
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          ِزٛعؾ عٕٛاد اٌخجشح   1

          ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ ِؤ٘الد رشث٠ٛخ   2

          ٔغجخ اٌؾبطالد ػٍٝ ِؤ٘الد غ١ش رشث٠ٛخ   3

         ػـذد إٌّغٛثبد ٚٔغجخ اٌؼغض ٚاٌض٠بدح   4

 

         ٔظ١ت اٌّؼٍّخ ِٓ اٌؾظض  ِزٛعؾ  5

 
                    

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

           

 

 

                     

 ٘ـ 1432/   1431ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

 

 ـؼـٕـــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش اٌ َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

  ِـالؽـظــــــــبد
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 
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          ٔغجخ اٌّؼٍّبد اٌؼبِالد فٟ أػّبي غ١ش اٌزذس٠ظ   6

          ٔغجخ إٔزظبَ اٌّؼٍّبد   5

          ؽشوخ رٕمً اٌّؼٍّبد   0

          رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ   .

          ِؼذي األٔشطخ غ١ش اٌظف١خ اٌزٟ رششف ػ١ٍٙب اٌّؼٍّخ أٚ رشبسن ف١ٙب   .1

           اٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ   11

          ٔغجخ إعبدح اٌؾبعٛة   12

          ٌّشىالد ٚاٌزؾم١مبد ث١ٓ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ ا  13

14  
اٌّغبثمبد اٌزٟ فبصد ثٙب اٌّذسعخ ثأؽذ اٌّشاوض اٌضالس ػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌٍّّىخ أٚ اٌّؾبفظخ خالي اٌؼب١ِٓ اٌغبثم١ٓ 
         

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ٘ـ 1432/   1431ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ   ( ئخ اٌخبسع١خ فٟ اٌج١) ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  ٛح لــــــــــ
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          رىبًِ  ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ    1

          ٚعٛد عبؽخ طبٌخ ِغٍمخ رغزغً وّؼشع دائُ ٌألٔشطخ  2

          األسش١ف ِٕظُ ِٚفٙشط ؽغت اٌمٛاػذ اٌزٕظ١ّ١خ  3

          ػذَ ٚعٛد ػٙذ ربٌفخ ثبٌّذسعخ ٚاٌّغزٛدػبد ٔظ١فخ ِٕٚظّخ  4

5 
اٌّذسعخ رغبٔذ اإلششاف اٌزشثٛٞ ثزٕظ١ُ ػمذ اٌٍمبءاد ٚاإلعزّبػبد 

 ثبٌّذسعخ
         

          ػذَ ٚعٛد ششوخ ط١بٔخ 6

          غ اٌزخظظظبد وضشح اإلٔزذاثبد ٌٛعٛد ص٠بدح فٟ اػذاد اٌّؼٍّبد فٟ ثؼ 5

          ٚعٛد ِىزجخ  ِغٙضح ِٚغزخذِخ ثفؼب١ٌخ  0

 
 

  



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 ٘ـ 1432/   1431ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ   ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف  

 
         

 ؼـٕـــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش اٌـ َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشطــــخ  ػـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 

اٌغٕخ 

 غبثمخ اٌ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

ب 
غ
بِ
خ

 )
 ٜ
خش
 أ
د
فب
ػب

إ
 

 ٟ
 ف
١خ
ع
ذس
ِ 
د
ِب
ٙب
ع
 إ
ٚ
 أ
د
ذا
ذ٠
رٙ
 ٚ
 أ
ص

فش
 ٚ
 أ
ف
ػؼ

 ٚ
 أ
ٛح
 ل
ؽ
مب
ٔ 
ٞ
أ

ّؼ
اٌ
 ٟ
 ف
شد
 ر
ٌُ
 ٟ
ؾٍ
ٌّ
 ا
غ
زّ
غ
ٌّ
 ا
ٚ
 أ
ُ١
ؼٍ
ٌز
ٚا
خ 
ث١
زش
 اٌ
سح
دا
 إ
ِخ
خذ

ش 
١٠
ب

 ً
غ
غ
 ر
مخ
بث
غ
اٌ

 

          اِٙبد اٌطبٌجبد ِزؼبٚٔبد ٌّبف١ٗ ِظٍؾخ اٌطبٌجخ .

1. 
لشة اٌّشاوض اٌظؾ١خ ٚؽج١جبد ِزؼبٚٔبد إلٌمبء ِؾبػشاد رٛػ٠ٛخ 

 ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ
         

          ٚعٛد ِذاسط ٌٍج١ٕٓ فٟ ٔفظ اٌؾٟ  11

           

           

           

           

           

           



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 
 
 

 أبرز نقاط القوة والضعف والفرص التهدٌدات
Highlighted the strengths, weaknesses, opportunities threats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 رؾ١ًٍ عٛاد
SWOT ANALYSES 

 ٔمبؽ اٌمٛح

Strength 

 

 

 
 اٌؼؼف ٔمبؽ  

Weaknesses 

 

 

 
 

 اٌفشص 
 Opportunities 

 

 

 
 

 اٌزؾذ٠بد  
Threats 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ِجٕٝ اٌّذسعخ ّٔٛرعٟ ؽذ٠ش. 

  ٌٟ1ٔغجخ إعبدح اٌّٛظفبد ٌٍؾبعت ا٢..% 

  اٌّؼٍّبد رٚاد خجشح ٚوفبءح. 

 ٌٍّٟطبٌجبد اسرفبع ِؼذي ٔغجخ إٌغبػ اٌى . 

 ٌاٌّؼشفٟا٘زّبَ اٌّؼٍّبد ثب ّٕٛ 

  ( ٔٛاح رذس٠ج١خ ثبٌّذسعخ)ٚعٛد ِؼٍّبد ِز١ّضاد 

 ر١ّض اٌّؼٍّبد فٟ األٔشطخ اٌالِٕٙغ١خ 

 

 

 

 

 رمغ ثمشة ػذد ِٓ اٌّغزٛطفبد  اٌّذسعخ

 ٚاٌّؾالد اٌزغبس٠خ ٚاٌّىزجبد

 لشة  ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ ِذاسط اٌجٕبد

 . اٌّذسعخ

 

 

 

 

  ْاٌّذسعخ رمغ فٟ ؽٟ ِىزع ثبٌؼّشاْ ٚاٌغىب 

 ع اٌّؤد٠خ ٌٍّذسعخ ػ١مخ ِٚضدؽّخ اٌشٛاس 

 

  اٌّذسعخ رمغ فٟ ؽٟ ِىزع ثبٌغىبْ ٚرؼزجش

 ٔمطخ عزة 

  غ١بة اٌّٛظفبد 

  أخفبع فٟ ِؼذي إٌغبػ إٌٛػٟ فٟ ثؼغ

ِضً اٌش٠بػ١بد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌٍغخ  اٌّٛاد

اإلٔغ١ٍض٠خ ثظفخ خبطخ ٚثم١خ اٌّٛاد ثظفٝ 

 . ػبِخ

  ٞالجخ , ا١ِٕخ ٚو١ٍخ ,ِش)ػغض فٟ اٌىبدساإلداس

 (ِىزجخ 

  ٟػذد اٌّغزخذِبد غ١ش وبف. 

   ػذَ اوزّبي اٌّجٕٝ ٚاٌزغ١ٙضاد. 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

  هم القضايا الملحةأ

 أهم القضاٌا الملحة م

 (الرٌاضٌات , العلوم وبعض من المواد األخرى , اللغة اإلنجلٌزٌة ) فً المواد  انخفاض معدالت النجاح النوعً 3

 والوالء للوطن والمدرسةالحاجة الى تعزٌز القٌم األخالقٌة لدى الطالبات للمحافظة على الممتلكات العامةوالنظافة  4

 تدنً انتظام المعلمات 5

 مدرسة إلستكمال التجهٌزات المدرسٌة حاجة ال 6

 حاجة المدرسة إلستثمار الكفاءات المتوفرة بالمدرسة بالشكل المطلوب 7

 تطوٌر مادتً العلوم والرٌاضٌات ومشروع لتطوٌر المناهج  الحاجة إلى تأهٌل المٌدان التربوي للمشروع الشامل 8

 الحاجة الى زٌادة مشاركة الطالبات فً المسابقات المحلٌة والدولٌة  7

 واستمرار التواصل مع المجتمع المحلًالحاجة الى زٌادة  8

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 لتربٌة والتعلٌم بجدةل العامة  دارةاإل رؤٌة

 

 ببنرتبيت اذلبدفت َظم إىل تؼهيى يتًيض وعبنببث يبذػبث
 

 

 بجدة رسالة اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 

يت ادلتكبيهت نهغبنبت بئكسبهبب خذة إىل تنًيت انشخظ /تسؼى إداسة انرتبيت وانتؼهيى نهبنبث مبنغقت يكت ادلكشيت 

وقيبداث تشبىيت  ,ادلؼبسف وادلهبساث واالجتبهبث اإلجيببيت مبنهح يتغىس ويؼهًبث يؤهالث مبختهف انكفبيبث 

يف بيئت آينت يضودة ببخلذيبث وانتدهيضاث وفق أَظًت ػًم حتقق اجلىدة وتستخذو انتقنيت وتتًيض ببنكفبءة  ,يتًيضة 

 ًؼيت فبػهتوانفبػهيت مبشبسكت رلت



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 شعار املدرسة املتوسطة الستون جبدة 

ميتأُمع....مإبـيتم

م

 املتوسطة الستون جبدة  رؤية املدرسة 

 بكفبءة ػبنيت  وخهىد يتكبيهت َسؼى   نتنشئت  خيم يبذع يهتضو بذينه زلب ٌ نىعنه يتغري دائًب حنى األفضم 
 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 املتوسطة الستون جبدة املدرسة  رسالة  

 نستىٌ ادلتىسغت مبشيئت اهلل ػهى تقذيى خذيبث تشبىيت وتؼهيًيت راث خىدة ػبنيت تسؼى إداسة ا

تسهى يف انتنًيت انشبيهت نبالدَب يٍ خالل قيبدة يبذػه ويؼهًبث رواث كفبءة بأسبنيب تشبىيت تؼهيًيت يستخذيني 

 . بفست واإلبذاعانتقنيت احلذيثت إلػذاد أخيبل طبحلت يتًسكت بتؼبنيى دينهب قبدسة ػهى انتؼهى وادلن

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 The most important values قٌمال أهم   
  

 

 المحافظة على الممتلكات العامة  الجوهرٌة تكمن فً تقوى هللا ، حب الوطن ، قٌمنا

 

 العمل بروح الفرٌق الواحدالكفاءة ، اإلتقان 

 . والتمٌز..  اإلبتكار  ..اإلبداع

 Core Values  اٌم١ُ اٌغٛ٘ش٠خ

 Professional values ا١ٌّٕٙخ اٌم١ُ 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 ا
 %.5فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ثٕغجخ " اٌش٠بػ١بد , اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ " غزٜٛ رؾظ١ً اٌطبٌجبد فٟ ِبدرٟ ٌّاٌزؾغ١ٓ إٌٛػٟ  

 %.5فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ  ثٕغجخ " إٌؾٛ ٚاٌظشف , اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ " ٌّغزٜٛ رؾظ١ً اٌطبٌجبد فٟ ِبدرٟ اٌزؾغ١ٓ إٌٛػٟ  

 .طخ اٌزٛعغ فٟ ثشاِظ سػب٠خ اٌطبٌجبد رٚاد اإلؽز١بعبد اٌخب 

 .رؾغ١ٓ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ثشاِظ رؼ١ٍُ اٌىج١شاد  

 .سفغ اٌىفب٠خ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي رشغ١ً ٚرٛظ١ف رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ِٚظبدس اٌزؼٍُ 

 .اٌز٠ٕٛغ فٟ رطج١ك اخزجبساد ِٚمب٠غظ اٌزم٠ُٛ  

 .ٔشش صمبفخ اٌزم٠ُٛ اٌشبًِ فٟ اٌّذاسط 

 .ذ١ٌٚخ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ ٚاٌش٠بػ١بد ٚاٌزم١ٕخ رؼض٠ض اٌّشبسوخ فٟ اٌّغبثمبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌ 

 

 امة للتربٌة والتعلٌم بجدةعالاألهداف العامة والتفصٌلٌة لإلدارة 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 .اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اإلعال١ِخ ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌغٍج١خ ٌٍؼٌّٛخ ثبعزخذاَ ِٕب٘ظ ػ١ٍّخ ِٕبعجخ  

 .غ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ سػب٠خ عٍٛن اٌطبٌجبد ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌم١ُ اإلعال١ِخ , ٠ٚؾمك إػذاد٘ٓ ٌٍزفبػً اإل٠غبثٟ ِ 

 "اٌّؼٍّخ اٌمذٚح " ص٠بدح اٌجشاِظ اٌزٛػ٠ٛخ اٌٙبدفخ إٌٝ رؼض٠ض عٍٛو١بد  

 .اإل٘زّبَ ثبٌغٛأت اإلٔغب١ٔخ ثّب ٠ؼضص اٌٛالء ٌٍّؤعغخ اٌزشث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ فٟ إٌّبعجبد اٌّخزٍفخ ثّب ٠ؾمك رؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ  

 األخالل١خ فٟ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ  ـ  رؼض٠ض اٌم1ُ١
 

 رؾغ١ٓ اٌىفب٠خ اٌذاخ١ٍخ ٌٍٕظبَ اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ  -2
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ِٓ ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ %  15سفغ اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ٌـ  

 .سفغ وفبءح ِؼٍّبد رٚاد اإلؽزبعبد اٌخبطخ ثّب ٠ؾمك اٌزفبػً ٚاٌزؼبًِ إٌّبعت ِغ رٍه اٌفئبد  

 .خ فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اإلسرمبء ثّغزٜٛ اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ ٌزىْٛ فبػٍ 

 % . .1شبغالد اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ثٕغجخ / اٌزٛعغ فٟ رذس٠ت شبغٍٟ  

 ....شبغالد اٌٛظبئف اإلداس٠خ فٟ اٌّغبالد اإلداس٠خ ,ٚاٌظؾ١خ ,ٚاٌزم١ٕخ / اٌزٛعغ فٟ رذس٠ت شبغٍٟ  

 اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ١ٌٍٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٕف١ز٠خ  سفغ -3

 

 

 .ر١ٙئخ ا١ٌّذاْ ٌٍّششٚع اٌشبًِ ٌزط٠ٛش إٌّب٘ظ ٚفك ِزطٍجبد اٌّششٚع  

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزم١ٕخ   ِزطٍجبرٙبرأ١ً٘ ا١ٌّذاْ  ٌٍزؼبًِ  ِغ اٌّمشساد اٌغذ٠ذح فٟ اٌؼٍَٛ ٚاٌش٠بػ١بد ٚفك  

 .رٛظ١ف إٌّب٘ظ ثظٛسح فبػٍخ رؾمك ر١ّٕخ شخظ١خ اٌطبٌجخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اإلعال١ِخ  

 .رط٠ٛش األٔشطخ ٚاٌجشاِظ اإلسشبد٠خ ٚفك ِٕظٛس ؽذ٠ش ٠زٛافك ِغ اٌّغزغذاد اٌزشث٠ٛخ ٚاؽز١بعبد اٌطبٌجبد  

 

 إٌّب٘ظ ثّب ٠ؾمك ر١ّٕخ شخظ١خ اٌطبٌجخ ٠ٚزٕبعت ِغ ِغزغذاد ا١ٌّذاْ إصشاء  -4



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 % ..2ص٠بدح ػذد اٌّجبٟٔ اٌّذسع١خ اٌؾى١ِٛخ ثٕغجخ  

 .ط١بٔخ اٌّجبٟٔ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّغبٔذح ؽغت اٌخطخ اٌّب١ٌخ اٌٛاسدح ِٓ اٌٛصاسح  

 .رٛف١ش ث١ئخ ِذسع١خ إِٓخ ِؾفضح ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  

 .ذح ٚرغ١ٙض٘ب فٟ ؽذٚد ا١ٌّضا١ٔخ اٌٛاسدح ِٓ اٌٛصاسح اعزىّبي رأص١ش اٌّذاسط ٚاٌّجبٟٔ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغبٔ 

 .رط٠ٛش إعشاءاد اٌزطج١ك ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚفك ِغزغذاد ا١ٌّذاْ  

 .رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠زٛافك ِغ ِٛاطفبد اٌغٛدح ٚاٌز١ّض 

 .رؾم١ك اٌشلبثخ اإلداس٠خ اٌفبػٍخ ٚفك أٔظّخ ِؾبعج١خ ٚاػؾخ ِٚؼٍٕخ  

 اوجخ إلؽز١بعبد ا١ٌّذاْ ِٚغزغذارٗ رٛف١ش اٌج١ئخ اٌزشث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌّٛ -5

 

 

اإلعزّشاس فٟ رٕف١ز خطؾ ِؾٛ األ١ِخ ٚفك عذٚي صِٕٟ ِؾذد ِغ األخز ثبألٔظّخ اٌّشٔخ اٌزٟ رزٕبعت ِغ اؽز١بعبد  

 .اٌىج١شاد ٚظشٚفٙٓ 

 .ح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ اٌزٛعغ فٟ اٌجشاِظ اإلػال١ِخ اٌزٛػ٠ٛخ ثّب ٠ؾمك رغغ١ش اٌؼاللخ ث١ٓ اإلداس 

 

 ٕب٘ظ ثّب ٠ؾمك ر١ّٕخ شخظ١خ اٌطبٌجخ ٠ٚزٕبعت ِغ ِغزغذاد ا١ٌّذاْ اٌّإصشاء  -6



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 
 

 جدول التوزٌع الكمً لألهداف العامة والتفصٌلٌة والبرامج المقترحة فً خطة اإلدارة وخطة المدرسة
 

 

 

 

 

 

 

 أهداف المدرسة أهداف اإلدارة  األهداف العامة م
 مجموع البرامج المقترحة األهداف التفصيلية مجموع البرامج المقترحة صيليةاألهداف التف

 3 3 77 7 وي التعليمياألخالقية في المجتمع الترب تعزيز القيم 1
 1 1 68 9 تحسين الكفاية الداخلية للنظام التربوي التعليمي 2
 1 1 83 7 رفع الكفاءة المهنية للهيئة التعليمية والتنفيذية 3

راء المناهج بما يحقق تنمية شخصية الطالبة ويتناسب مع مستجدات إث 4
 2 2 64 6 الميدان

 1 1 73 7 توفير البيئة التربوية التعليمية المواكبة إلحتياجات الميدان ومستجداته 5
 1 1 43 4 زيادة الشراكة بين المجتمع التربوي والتعليمي والمجتمع المحلي 6

 9 9 498 53 المجموع



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 هـ4114/4111جذوي َىضخ اٌزىصَغ اٌىٍّ ٌألهذاف اٌؼبِخ واٌزفصٍُُخ واٌجشاِج اٌّمزشدخ فٍ اٌخطخ اٌزشغٍُُخ ٌٍّذسعخ ٌؼبَ 
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 مخرجات البرنامج مؤشر تحقٌق الهدف
 الهدف

1 

-1-   

رذغُٓ اٌىفبَخ  

اٌذاخٍُخ ٌٍٕظبَ 

اٌزشثىٌ 

 واٌزؼٍٍُّ 

1/4 

اٌزذغُٓ إٌىػٍ ٌّغزىي  

 رذصًُ اٌطبٌجبد فٍ ِبدرٍ 

واٌٍغخ اٌشَبضُبد " 

اإلٔجٍُضَخ ثصفخ خبصخ 

  وجُّغ اٌّىاد ثصفخ ػبِخ 

 اٌّذَشح  

  اٌهُئخ 

 اإلششافُخ 

  واٌزؼٍُُّخ 

4 

ٍِىخ 

اٌغزىْ 

د ثزفىلٍ 
جب
طبٌ

اٌ
 

 

 

  ًُاسرفبع ٔغجخ اٌزذص

 اٌذساعٍ 

  أخفبض ٔغجخ غُبة اٌطبٌجبد 

  ًٍصَبدح الجبي اٌطبٌجبد ػ

اٌّشبسوخ فٍ األٔشطخ 

 اٌّخزٍفخ  

  

  طبٌجبد دشَصبد ػًٍ اٌزفىق 

واٌجذ واإلجزهبد واإلٔضجبط 

وِغبهّبد فٍ األٔشطخ واٌفؼبٌُبد 

 بٌُخ اٌّخزٍفخ ثفؼ

 Cd  دوسح ِهبساد اٌزفىُش 

 Cd  ٍدوسح رُّضٌ فٍ دمُجز 

  ِْطىَخ ِفبرُخ إٌجبح وفٕى

 اإلعززوبس 

2 

-4-  

رؼضَض اٌمُُ 

األخاللُخ فٍ 

اٌّجزّغ 

اٌزشثىٌ 

 اٌزؼٍٍُّ 

4/1 

سػبَخ عٍىن اٌطبٌجبد ثّب  

َزٕبعت ِغ اٌمُُ اإلعالُِخ 

وَذمك إػذادهٓ ٌٍزفبػً 

اإلَجبثٍ ِغ ِٕظىِخ اٌزشثُخ 

 اٌزؼٍُُ و

  اٌّذَشح 

  اٌهُئخ 

اإلششافُخ  

  واٌزؼٍُُّخ 

1 
ِذسعزٍ 

د    ثُزٍ
جب
طبٌ

اٌ
 

 

  صَبدح اهزّبَ اٌزٍُّزاد ثٕظبفخ اٌجُئخ

 اٌّذسعُخ وعالِخ اٌزجهُضاد

  أؼذاَ اٌغٍىوُبد اٌغٍجُخ ٌزخشَت

 ِّزٍىبد اٌّذسعخ

 

 

  رٍُّزاد دشَصبد ػًٍ ٔظبفخ

اٌّذسعخ وعالِخ اٌزجهُضاد 

ُ ورٕغُك وِغبهّبد فٍ رٕظُ

 اٌّذسعخ 

 Cd   ٍَّػشض رمذ 

  ( اٌّزىعطخ اٌغزىْ فٍ عطىس) 

  ٍو ِذسعزٍ ثُز 

 Cd  ػشض اإلدزفبء ثؼىدح

 اٌٍّه ػجذهللا دفظه هللا

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 هـ4114/4111جذوي َىضخ اٌزىصَغ اٌىٍّ ٌألهذاف اٌؼبِخ واٌزفصٍُُخ واٌجشاِج اٌّمزشدخ فٍ اٌخطخ اٌزشغٍُُخ ٌٍّذسعخ ٌؼبَ 
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رؼضَض اٌمُُ 

األخاللُخ فٍ 

اٌّجزّغ 

اٌزشثىٌ 

 اٌزؼٍٍُّ 

4/1 

ىػىَخ صَبدح اٌجشاِج اٌز

 اٌهبدفخ إًٌ رؼضَض  عٍىوُبد

 "اٌّؼٍّخ اٌمذوح"  

  اٌّذَشح 

اٌىوٍُخ 

اٌّغئىٌخ 

  ػٓ اٌذواَ 

4 

ِؼٍّزٍ 

وجىدن 

د ِهُ ٌٕب 
ّب
ؼٍ
ِ

 

  أخفبض ِؼذالد غُبة

 %5اٌّؼٍّبد ثٕغجخ 

  ًوشىفبد دصش اٌغُبة وعج

 اٌذواَ

ِؼٍّبد دشَصبد ػًٍ اإلٔضجبط 

واعزغالي أولبد اٌذواَ ٌصبٌخ 

 اٌطبٌجخ

4 

-5 -

رىفُش اٌجُئخ 

اٌزشثىَخ 

اٌزؼٍُُّخ 

اٌّىاوجخ 

إلدزُبجبد 

اٌُّذاْ 

 وِغزجذاره

5/6 

رذغُٓ ِغزىي اٌخذِبد 

اٌزؼٍُُّخ ثّب َزىافك ِغ 

 ِىاصفبد اٌجىدح واٌزُّض 

  اٌّذَشح 

  اٌىوٍُخ   

  

4 

جىدح أِبٌٕب 

 رزذمك 

ثجىدح 

  أفؼبٌٕب

د 
فب
ظ
ّى
 اٌ
ُغ
جّ

 

 

 

صَبدح وػٍ اٌهُئخ اإلششافُخ 

أهُّخ اٌجىدح  فٍ وبفخ واٌزؼٍُّخ ث

 اٌّجبالد

 

 

  اٌجىدحألهُّخ ِؼٍّبد ِذسوبد 

فٍ وبفخ اٌّجبالد ولبدساد 

ػًٍ رطجُك اٌّؼبَُش خالي 

 اٌغٕىاد اٌمبدِخ 

 Cd  وسشخ اٌؼًّ إٌّفزح

 .ثبٌّذسعخ 

 ِطىَخ وثشوشىساد 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 هـ4114/4111خ اٌزشغٍُُخ ٌٍّذسعخ ٌؼبَ جذوي َىضخ اٌزىصَغ اٌىٍّ ٌألهذاف اٌؼبِخ واٌزفصٍُُخ واٌجشاِج اٌّمزشدخ فٍ اٌخط
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رؼضَض اٌمُُ 

ُخ فٍ األخالل

اٌّجزّغ 

اٌزشثىٌ 

 اٌزؼٍٍُّ

4/1 

اإلهزّبَ ثبٌجىأت اإلٔغبُٔخ 

ثّب َؼضص اٌىالء ٌٍّؤعغخ 

 اٌزشثىَخ اٌزؼٍُُّخ 

  اٌّذَشح 

  اٌىوٍُخ   

 

4 
اإلداسح اٌزشثىَخ 

 اوثش رأثُشا وفؼبٌُخ 
د  "اإلداسح ثبألفىبس" 

ّب
ؼٍ
ٌّ
ا

 

اسرفبع سوح اٌّجبدسح ٌذي 

اٌّؼٍّبد فٍ اٌّشبسوخ ٌزذغُٓ 

 .خ اٌزشثىَخ واٌزؼٍُُّخ اٌؼٍُّ

 

 

ِؼٍّبد ِجبسداد ٌّىاوجخ 

اٌزطىس فٍ اٌُّذاْ  

لبدساد ػًٍ طشح 

األفىبس اٌفبػٍخ  

وِغبهّبد فٍ رذغُٓ 

اٌؼٍُّخ اٌزشثىَخ واٌزؼٍُُّخ 

. 

 

6 

-1 -

سفغ اٌىفبءح 

اٌّهُٕخ ٌٍهُئخ 

اٌزؼٍُُّخ 

 واٌزٕفُزَخ 

1/4 
% 45سفغ اٌىفبءح اٌّهُٕخ ٌـ

 ِٓ اٌهُئخ اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّذسعخ  ِذَشح 

 ِؼٍّبد دبصالد 

 :ػًٍ اٌذوساد 

 ِؼٍّخ رشثُخ اعالُِخ

 ِؼٍّخ جغشافُب 

 ِؼٍّخ ٌغخ ػشثُخ 

ِؼٍّخ رفصًُ 

 وخُبطخ

4 

 ولذ ٌٌٍزؼٍُُ 

 و

د   وولذ ٌ ٌٍزؼٍُ
ّب
ؼٍ
ٌّ
ا

 

 

 صَبدح اٌزذغٓ فٍ ِغزىي آداء

 اإللجبي ػًٍو اٌّؼٍّبد اٌصفٍ

 اعزخذاَ اعزشارُجُبد دذَثخ

 ٍِٓ لجً اٌّؼٍّبد ف

 ػٍُّخ اٌزذسَظ

 

   ِؼٍّبد ٔبجذبد شخصُب  

وِهُٕاااب ن َااإؼىظ ٔجااابدهٓ  

ػٍااااااً اٌزٍُّاااااازاد فىااااااشا    

 وعٍىوب  

 Cd ػشوض رمذَُّخ 

 ٌٍذوساد اٌزذسَجُخ اٌّخزٍفخ  

 دمُجخ رذسَجُخ 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 هـ4114/4111جذوي َىضخ اٌزىصَغ اٌىٍّ ٌألهذاف اٌؼبِخ واٌزفصٍُُخ واٌجشاِج اٌّمزشدخ فٍ اٌخطخ اٌزشغٍُُخ ٌٍّذسعخ ٌؼبَ 
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إثشاء إٌّبهج 

ثّب َذمك رُّٕخ 

شخصُخ اٌطبٌجخ 

َزٕبعت ِغ و

ِغزجذاد 

 اٌُّذاْ

1/1 

رأهًُ اٌُّذاْ  ٌٍزؼبًِ  ِغ 

اٌّمشساد اٌجذَذح فٍ اٌؼٍىَ 

واٌشَبضُبد وفك ِزطٍجبرهب  

 .اٌزؼٍُُّخ واٌزمُٕخ 

  مديرة ادلدرسة 

  الوكيلة 

 مرشدة الطالبات 

 

 

4 
 ثبٌزغُُش واٌزطىَش 

 ٔزُّض
غ 
زّ
ج
ٌّ
وا
د 

ّب
ؼٍ
ٌّ
ا

ٍ
ذٍ
ٌّ
ا

 

معلمات لدٌهن وعً بأهمٌة 
مناهج ومطبقات تطوٌر ال

إلستراتجٌات التعلم الذاتً لتحقٌق 
 .أهداف المشروع 

ومجتمع محلً  لدٌه وعً بأهمٌة 
 المشروع الشامل لتطوٌر المناهج

  ًمعلمات ومجتمع محل
لدٌه مفاهٌم واضحة 

لمشروع عن أهمٌة ا
 الشامل واهدافه السامٌة  
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إثشاء إٌّبهج 

ثّب َذمك رُّٕخ 

شخصُخ اٌطبٌجخ 

بعت ِغ وَزٕ

ِغزجبد 

 .اٌُّذاْ  

 

1/1 

تطوٌر األنشطة والبرامج 
اإلرشادٌة وفق منظور 

حدٌث ٌتوافق مع 
المستجدات التربوٌة 

 . واحتٌاجات الطالبات

  ادلديرة 

 رائدة النشاط 

 اذليئة التعليمية 
 

 ضغ ثصّزه 4

د 
جب
طبٌ

اٌ
 

تفاعل التلمٌذات مع البرنامج 
وزٌادة عدد المشاركات  فً 

ٌة والالمنهجٌة األنشطة المنهج
 والمسابقات واأللومبٌاد

  طالبات ٌشاركن بفعالٌة
فً جمٌع األنشطة 
الصفٌة والالصفٌة 

وقادرات على ابراز 
مالدٌهن من مواهب 

 وابتكارات

  معرض ختامً ٌضم
مواهب وابتكارات 

 الطالبات



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 هـ4114/4111اٌخطخ اٌزشغٍُُخ ٌٍّذسعخ ٌؼبَ جذوي َىضخ اٌزىصَغ اٌىٍّ ٌألهذاف اٌؼبِخ واٌزفصٍُُخ واٌجشاِج اٌّمزشدخ فٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
األهداف 

ه  العامة لإلدارة
قت
ال

ع

ٌة
ر
ش
لع

ةا
ط

خ
بال

 

 أهداف المدرسة

 األهداف التفصٌلٌة

المسؤلة عن 
 تنفٌذالبرنامج

 عدد
 البرامج

 البرامج

ة 
فئ
ال

ة 
دف

ته
س
لم

ا
 

 مخرجات البرنامج مؤشر تحقٌق الهدف
 الهدف
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-6 -
زٌادة الشراكة 
بٌن المجتمع 

التربوي 
والتعلٌمً 
والمجتمع 

 المحلً
 

6/1 

 
التوسع فً البرامج 

اإلعالمٌة والتوعوٌة بما 
ٌحقق تجسٌر العالقة بٌن 
اإلدارة التعلٌمٌة والمجتمع 

 . المحلً

 
 

 ادلديرة 

  معلمة احلاسب
 اآليل

 جغش اٌزىاصً 4

د
جب
طبٌ

اٌ
 

  امهات الطالبات تفاعل
 مع البرنامج

 عن  زٌادة رضا المستفٌد
 خدمات المدرسة

 

 أمهات طالبات قادرات 

على استخدام الحاسب  
 . اآللً بفعالٌة

  أعمال بالحاسوب من 

 انتاج امهات الطالبات



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 ِذسعزٟ ث١زٟ - 2

My school my home 

 "اإلداسح ثبألفىبس "  اإلداسح اٌزشث٠ٛخ أوضش رأص١شا   ٚفؼب١ٌخ -5

  Educational administration more is effective 

 ٍِىخ اٌغزْٛ ثزفٛلٟ  - 1

 Miss Sixty Ptvouki 

 ٚٚلذ ٌٌٍزؼٍُ ... ٚلذ ٌ ٌٍزؼ١ٍُ   -6

 Time for education and a time for learning 

 ػغ ثظّزه   -0

Put your fingerprint 
 عغش اٌزٛاطً  -.

 Bridge of communication 

 عٛدح أِبٌٕب رزؾمك ثغٛدح أفؼبٌٕب  -4 

The quality of our hopes realized the quality of our work of our actions 
 ِؼٍّزٟ ٚعٛدن ُِٙ ٌٕب   - 3

My teacher you are important to us 

 ٔز١ّض .. ثبٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش  -5

Change and development .. Defined 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    ام التربوي والتعلٌمًتحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظ(   2:   ) الهدف العام        
 الرٌاضٌات واللغة اإلنجلٌزٌة والعلوم بصفة خاصة وجمٌع المواد بصفة عامة " التحسٌن النوعً لمستوى تحصٌل الطالبات فً مادتً (    1/ 2)الهدف التفصٌلً       

 
 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

 الجهة المسئولة المتطلبات
 

الدعم 
 الخارجً

 

 مؤشرات تحقق الهدف
 المساندة الرئٌسة

1 
 ملكة الستون

  بتفوقً 

 

 عام دراسً  
من 

 هـ26/11/1431
الى  

 هـ21/6/1432

  قوة بشرٌة 

  وتقنٌة      مادٌة مستلزمات 
طابعة  –حاسب آلً ) 

جهاز –اوراق  –
اقراص  –عرض 

 (مدمجة 

 مٌزانٌة تشغٌلٌة 

من الصندوق (لاير3111) 
 المدرسً

 المدٌرة

الهٌئةاإلشرافٌة 
 تعلٌمٌةوال

شعبة توجٌه 
 وارشاد

 

موقع المعالً 
 للتمٌز

 
  ارتفاع نسبة التحصٌل

 الدراسً 

  انخفاض نسبة غٌاب
 الطالبات 

   زٌادة اقبال الطالبات 

  على المشاركة فً
 األنشطة المختلفة     

 
 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 :معلومات عامة عن البرنامج 1

 الهٌئة اإلشرافٌة والتعلٌمٌة +  المدٌرة :المباشر عن البرنامج  اسم المسئول  بتفوقً ملكة الستون:    اسم البرنامج 

 : وصف البرنامج وأهدافه  -2
 

 وصف البرنامج
 وقت التنفٌذ

 

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج

 إلى من

 ...من روائع الشافعً فً نٌل العلم 
 ببٌانسأنبٌك عن تفصٌلها          خً لن تنال العلم إال بستة ا

 وصحبة أستاذ وطول زمان وبلغة    ذكاء وحرص واجتهاد 
 وسنحقق الست خصال لنٌل العلم من خالل  

والتً تتضمن تجمٌع اكبر عدد من النقاط مقابل      مسابقة ملكة الستون
أفضل  –اإلنضباط السلوكً  -المشاركة باألنشطة –تفوق دراسً ) 

للوصول للقب ( المدرسة  عدم التغٌب عن  -منجزات بحقائب اإلنجاز 
 ملكة الستون 

والهدف من اعداد األسئلة وفق  عقد دورة مهارات التفكٌر للطالبات
 جدول المواصفات  

 "مفاتٌح النجاح و فنون اإلستذكار الجٌد " عقد لقاء بالطالبات عن 
 " تمٌزي فً حقٌبتً  "   عقد دورة  

 الطالبات : الفئة المستهدفة 
  عام دراسً: المدة 

 "مرة واحدة "عددمرات تكرار البرنامج 

 هـ26/11/1431 

 
 
 
 هـ21/6/1432 
 
 

  اعداد جٌل منتمً للوطن محب للعلم قادر على
 تحمل المسئولٌه

 تنمٌة روح التنافس بٌن التلمٌذات 
 تعوٌد التلمٌذات على الصبر والجد واإلجتهاد 
  تشجٌع التلمٌذات على بذل الجهد لتحسٌن

 صٌلًحمستواها العلمً والت
 ٌنمً فً التلمٌذات القدرة على اإلدخار 
 تعوٌد التلمٌذات على توثٌق األعمال وحفظها 
  اكساب التلمٌذات مهارة اإلستذكار الجٌد وتنظٌم

 .الوقت 
  اكساب التلمٌذات ثقة بعدالة اإلختبارات عند

 اعداد األسئلة وفق جدول المواصفات

 طالبات حرٌصات على 
التفوق والجد واإلجتهاد 

نضباط ومساهمات فً واإل
األنشطة والفعالٌات 

 المختلفة بفعالٌة

 Cd  دورة مهارات
 التفكٌر

 Cd  ًدورة تمٌزي ف
 حقٌبتً

  مطوٌة مفاتٌح النجاح
 وفنون اإلستذكار

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة والتعلٌم بالمحافظة -3

 لٌمٌةعالقته بأهداف خطة اإلدارة التع أهداف البرنامج

تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي :         الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 
 والتعلٌمً 

 (   2)    ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

التحسٌن النوعً لمستوى تحصٌل الطالبات فً     أو األهداف التفصٌلٌة  /الهدف 
 مادتً 

الرٌاضٌات والعلوم واللغة اإلنجلٌزٌة بصفة خاصة وجمٌع المواد                 
  بصفة عامة

 ( 1/ 2)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 ً لاير من الصندوق المدرس 3111ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة √ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة         :    * التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -5

 المراحل

 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 الى من

 هـ21/6/1432 هـ26/11/1431 األولى

  طالبات حرٌصات على التفوق والجد واإلجتهاد واإلنضباط ومساهمات فً األنشطة
 والفعالٌات المختلفة بفعالٌة 

 Cd  دورة مهارات التفكٌر  /Cd  ًدورة تمٌزي فً حقٌبت 

 مطوٌة مفاتٌح النجاح وفنون اإلستذكار 
 : خطوات البرنامج 

 خطوات تنفٌذ البرنامج الخطوات

 دراسة فكرة المشروع وتحدٌد اإلحتٌاجات الالزمة لتنفٌذه الخطوة األولى

 عقد اإلجتماع بالهٌئة التعلٌمٌة وشرح البرامج وتوزٌع المهام الخطوة الثانٌة

 توفٌر اإلمكانٌات المطلوبة لتنفٌذالبرنامج لخطوة الثالثةا



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 عقد اجتماع بالطالبات و شرح معاٌٌر المسابقة و تحدٌد الجوائز المقدمة  الخطوة الرابعة

 عقد الدورات المختلفة للطالبات الخطوة الخامسة

 رجاتمتابعة أثر البرنامج على الطالبات وتقٌٌمه من خالل المخ الخطوة السادسة 

 : فرٌق العمل والجهات المشاركة فً البرنامج   -6

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة جهة العمل االسم أو الجهه

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
  اإلشراف العام على تنفٌذالبرنامج 

الشبكة  منتدى المعالً للتمٌز 
 العنكبوتٌة

توجٌه الطالبات لدخول المنتدى والحصول 
 "التعلم عن بعد " على دورات مجانٌة 

واإلستفادة من موضوعات المنتدى الذي ٌحوي 
على معاٌٌر جمٌع الجوائز والمسابقات الدولٌة  

 ولقاءات وموضوعات هادفة تفٌد الطالبات
 وروابط مهمة للتمٌز 

 

 وكٌلة  أ
 –توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذالبرنامج ـ متابعة 

 تقوٌم 

  

 رائدة نشاط  س
عقد دورة مهارة التفكٌر وتمٌزي فً حقٌبتً 

 للطالبات

  

معلمة من كل   
 تخصص

 معلمات
فنون " لقاء اإلستذكار الجٌد واعداد المطوٌة 

 "  اإلستذكار 

  

 واإلشراف العام على البرنامج  اإلعداد للبرنامج مرشدة طالبٌة ن
   

 و
مشرفة توجٌه 

 وارشاد
 تزوٌد المدرسة باآلراء والمقترحات 

   

 رجب  برندة عبد الوها: االسم                                                                                                                                     
 : ....................... التوقٌع                                                                                                                                    

 هـ 1431/     / التارٌخ                                                                                                                                        

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً (  1: )الهدف العام 
 ً مع منظومة التربٌة والتعلٌمرعاٌة سلوك الطالبات بما ٌتناسب مع القٌم اإلسالمٌة ، وٌحقق إعدادهن للتفاعل اإلٌجاب(  1/2:  )الهدف التفصٌلً     

 

 
 م

 
 البرامج

 
 المدة

 
 المتطلبات

  الجهة المسئولة
 الدعم الخارجً

 
مؤشرات تحقق 

 الهدف
 المساندة الرئٌسة

 مدرستً بٌتً   1

 
 عام دراسً  

من 
 هـ26/11/1431

الى  
 هـ21/6/1432

 

 
  قوة بشرٌة  

 وتقنٌة  مادٌة مستلزمات 
  ( اقراص –جهاز حاسب 

 -رضعجهاز –مجة مد 
 - كامٌرا دجٌتل –طابعة 

 (ادوات نظافة 
  مٌزانٌة تشغٌلٌة

 (لاير3111)

 المدٌرة
 الهٌئة اإلشرافٌة 

 الهٌئة التعلٌمٌة

 

 
شعبة نشاط 

 الطالبات

ادارة التوعٌة  
 اإلسالمٌة 

 ادارة التجهٌزات 

 
متجر  

 المستهلك 
 سٌتً بالزا

 

  زٌادة اهتمام 

التلمٌذات بنظافة 
درسٌة البٌئة الم

 وسالمةالتجهٌزات
  انعدام السلوكٌات 

السلبٌة لتخرٌب 
 ممتلكات المدرسة

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 :معلومات عامة عن البرنامج  .1

 اسم البرنامج          مدرستً بٌتً
الهٌئة اإلشرافٌة + مدٌرة المدرسة : اسم المسئول المباشر عن البرنامج  

 والتعلٌمٌة

 : وصف البرنامج وأهدافه  .2

 
 برنامجوصف ال

  وقت التنفٌذ
 أهداف البرنامج الخاصة

 
 إلى من مخرجات البرنامج

 كان حلمنا هو اإلنتقال من المبنى المستأجرالمتهالك الغٌر  
آمن  الى مبنى نموذجً تتوفر به اإلمكانات المادٌة  

والتجهٌزات الالزمة التً تساندنا فً تفعٌل البرامج التربوٌة 
، ومع انتقالنا للمبنى الجدٌد مطلع العام والتعلٌمٌة بشكل افضل 

هـ غمرتنا السعادة وانطلقنا لتحقٌق 1432/  1431الدراسً 
زتعاهدنا على ان نعمل سوٌا للمحافظة على نظافته ... احالمنا 

وتجهٌزاته ومن هنا نشأت فكرة المشروع والذي ٌتحقق من 
و "مدرستً بٌتً " كلنا مسئوالت و برنامج " خالل برنامج 

وانتاج العدٌد من " فٌنا خٌر وطاولتً عنوانً "سابقة شهرٌة م
 األعمال الحاسوبٌة

 اإلحتفاء بعودة الملك عبدهللا حفظه هللا وذلك من خالل 
برنامج اذاعً ، مسابقة اجمل عبارة ، اجمل رسم ،الدعاء 

 لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌومٌا فً اإلذاعة المدرسٌة 
 لمدرسةتلمٌذات ا: الفئة المستهدفة 

 عام دراسً  : مدة التنفٌذ   
 "مرات  6" عددمرات تكرار البرنامج 

 هـ26/11/1431 

 
 
 هـ21/6/1432 
 
 

 
  اعداد جٌل منتمً لوطنه قادر على تحمل

 المسئولٌة
  تنمٌة روح التنافس بٌن التلمٌذات للمحافظة على

 .  نظافة فصلها  
  تشجٌع التلمٌذات على بذل الجهد للمحافظة على

 .ة المدرسة والفصل نظاف
  غرس قٌمة النظافة والمحافظة على الممتلكات

 .  العامة فً نفوس التلمٌذات 
  تعزٌز قٌمة التعاون وأهمٌته فً ارتقاء المجتمع. 

  تلمٌذات حرٌصات على 
نظافة المدرسة وسالمة 

التجهٌزات ومساهمات فً 
 تنظٌم وتنسٌق المدرسة 

 Cd   ًعرض تقدٌم 
ً المتوسطة الستون ف) 

 (سطور 
 مدرستً بٌتً و 

 Cd  عرض اإلحتفاء
 بعودة 

 الملك عبدهللا حفظه هللا
 

 
3 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 :عالقته بأهداف الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم بالمحافظة . 3
 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعليمية أهداف البرنامج

ٌة فً المجتمع تعزٌز  القٌم األخالق:    الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 
 التربوي التعلٌمً 

 (   1)     ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

رعاٌة سلوك الطالبات بما ٌتناسب مع القٌم  :    أو األهداف التفصٌلٌة  /الهدف 
 اإلسالمٌة ، وٌحقق اعدادهن للتفاعل اإلٌجابً مع منظومة التربٌة والتعلٌم      

 ( 1/2) طة اإلدارة رقم الهدف  ورد بخ √
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 .الصندوق ادلدرسي من  (لاير 3333) حيتاج إىل تكلفة مالية √ال حيتاج إىل تكلفة مالية         *    : التكلفة التقديرية للبرنامج -4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  – 5

 برنامجخطوات تنفٌذال

 خطوات تنفٌذ البرنامج الخطوات

 دراسة فكرة البرنامج وتحدٌد اإلحتٌاجات الالزمة للتنفٌذ الخطوة األولى

 عقد اجتماع بالهٌئة اإلشرافٌة والتعلٌمٌة للتعرٌف بالبرنامج وتوزٌع المهام المطلوبة واختٌار المعلمات المشرفات على المسابقات  الخطوة الثانٌة

 عقد لقاء بالطالبات للتعرٌف بالبرنامج واهمٌته وتحدٌد معاٌٌر المسابقات   ثةالخطوة الثال

 توفٌر اإلمكانٌات المطلوبة للرنامج الخطوة الرابعة

 تنفٌذ البرنامج ومتابعته وتقوٌمه من خالل المالحظة والتقارٌر المعدة واستطالعات الرأي الخطوة الخامسة

 ائزة والمشرفات على تنفٌذ البرنامجتكرٌم الفئات الف الخطوة السادسة 

 
 

 قعة للمرحلةالمخرجات أو النواتج المتو  وقت التنفيذ المراحل
 الى من

 هـ21/6/1432 هـ26/11/1431 األولى

  تلمٌذات حرٌصات على نظافة المدرسة وسالمة التجهٌزات ومساهمات فً تنظٌم وتنسٌق
 المدرسة 

 Cd   ًو مدرستً بٌتً (المتوسطة الستون فً سطور ) عرض تقدٌم 

 Cd عرض اإلحتفاء بعودة الملك عبدهللا حفظه هللا 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 : فريق العمل والجهات المشاركة في البرنامج  -6
 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة جهة العمل االسم أو الجهه

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
 اإلشراف العام على تنفٌذالبرنامج 

تزوٌد المدرسة بالمستلزمات الضرورٌة لتنفٌذ  قطاع خاص متجر المستهلك
 البرنامج وبأسعار مناسبة 

 وكٌلة  أ
تقٌم  –توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذالبرنامج 

 البرنامج

المساهمة فً منح المدرسة تخفٌضات اضافٌة  قطاع خاص  سٌتً بالزا 
 لهداٌا لشراء ا

 (مدرستً بٌتً ، فٌنا خٌر ) تنفٌذ برنامج  معلمة  م
   

 "طاولتً عنوانً " متابعة تنفٌذ مسابقة  معلمة  د
   

 وتبادل اآلرارء والمقترحات   تقٌم البرنامج  رائدة نشاط  س
   

    كلنا مسئوالت "تنفيذ برنامج  مشرفة ادلصلى ن

 رجب                                                                     برندة عبد الوىا: االسم                                     
 ىـ1431/       / التاريخ     .......................              :التوقيع                                                                                      

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 

  تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً(  1: )الهدف العام            
 "المعلمة القدوة " زٌادة البرامج التوعوٌة الهادفة إلى تعزٌز سلوكٌات (  1/3:  )الهدف التفصٌلً     

 
 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

  الجهة المسئولة المتطلبات

 الدعم الخارجي
 

تحقق مؤشرات 
 ادلساندة الرئيسة الهدف

 
 
1 

 
 

معلمتً وجودك مهم " 
 "لنا 
 

 عام دراسً
 من

 هـ9/11/1431
 الى

 هـ12/8/1432

 قوة بشرٌة 

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة 
  ( اقراص –جهاز حاسب 

 (طابعة -جهازعرض –مدمجة 

 مٌزانٌة تشغٌلٌة 
من الصندوق  (لاير511)

 المدرسً

 
 المدٌرة 

  المساعدة 

ة عن المسئول
 الدوام

 
 

 مشرفة اإلدارة  
 المدرسٌة     

 

 
 
 

 ـــ

 انخفاض 

معدالت غٌاب  
المعلمات بنسبة 

5% 
  كشوفات 

حصر الغٌاب 
 وسجل الدوام 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 :معلومات عامة عن البرنامج 1

 
 الوكيلة + رسة مديرة ادلد: اسم ادلسئول ادلباشر عن الربنامج     معلميت وجودك مهم لنا الربنامج          اسم 

 : وصف البرنامج وأهدافه - 2
 

  وقت التنفيذ وصف البرنامج

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج
 إلى من

 
 :البرنامج ٌتضمن المحاور التالٌة 

تلمسسس اسسسباب غٌسساب المعلمسسات وتسسوعٌتهن بأهمٌسسة اإلنتظسسام 
مترتبسة ومدى حاجة الطالبات لوجود المعلمة واآلثار السلبٌة ال

 . على غٌاب المعلمة 

 :مكوناته 
عقسسد محاضسسرة توعوٌةدٌنٌسسة  عسسن أهمٌسسةاإلخالص واسسستثمار 

عسسن أهمٌسسة "توزٌسسع مطوٌسسات   -(إنسسك بأعٌننسسا ) وقسست العمسسل 
 " .اإلخالص فً العمل

تحفٌسسسز المعلمسسسات علسسسى االنتظسسسام مسسسن خسسسالل عقسسسد مسسسسابقة 
   . شهرٌة ( انتظامً سر نجاحً )

 وبات المدرسة منس: الفئة المستهدفة 

 عام دراسً كامل : مدة التنفٌذ

 "مرة واحدة " مرات تكرار البرنامج عدد 

 
 
 
 

 هـ9/11/1431

 
 
 
 

 هـ12/8/1432

 
   غرس روح الوالء واإلنتماء للمجتمع

 .المدرسً وحب الوطن 

  تلمس اسباب الغٌاب ووضع الخطط العالجٌة
 .للحد منه 

  ًغرس قٌمة  اإلخالص فً العمل واثره ف
 ة حٌا

 .الدنٌوٌةواآلخروٌةةالفردالعملٌ   
  تعزٌز مفهوم الرقابة الذاتٌة الفاعلة. 

 

 

 
 

 
معلمات حرٌصات على 

أوقات  استثماراإلنضباط و
 الدوام لصالح الطالبة

 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم بالمحافظة -3

 ة التعليميةعالقته بأهداف خطة اإلدار  أهداف البرنامج
تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي     الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 

 التعلٌمً

 (   1)     ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

زٌادة البرامج التوعوٌة الهادفة إلى تعزٌز    أو األهداف التفصٌلٌة  /الهدف 
 سلوكٌات
 "المعلمة القدوة "                                                             

 

 (1/3) ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف   √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 لاير من الصندوق المدرسً  511ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة √ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة         :    * التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج 4
 (مراحله ) كونات البرنامج م -5

 المراحل
 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 الى من

 أوقات الدوام لصالح الطالبة ستثمارمعلمات حرٌصات على اإلنضباط وا هـ34/8/3654 هـ9/32/3653 األولى

 : خطوات البرنامج 

 خطوات تنفٌذ البرنامج الخطوات

 جتماع  بالهٌئة اإلشرافٌة واإلدارٌة لمناقشة فكرة البرنامجعقد ا الخطوة األولى

 توفٌر اإلحتٌاجات الالزمة لتنفٌذالبرنامج الخطوة الثانٌة

 تنفٌذ البرنامج   الخطوة الثالثة

 تقوٌم البرنامج وتحدٌد مدى فعالٌته واثره على تحسن معدالت انتظام المعلمات وانخفاض معدالت الغٌاب  الخطوة الرابعة

 تكرٌم المعلمات المنضبطات  الخطوة الخامسة

 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 : فرٌق العمل والجهات المشاركة فً البرنامج  -

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

جهة  االسم أو الجهه
 العمل

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
 اإلشراف العام

    

 وكٌلة أ
 –توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذالبرنامج ـ متابعة 

 تقوٌم

   

 ف
مشرفة 
 اإلدارة 
 مدرسٌة

 تزوٌدنا باآلراء والمقترحات وتبادل وجهات النظر
   

 رجب       برندة عبد الوىا: االسم 
                                                                                                                                    ....................... :التوقيع                                                                                                                               

 ىـ1431/        /  التاريخ       
 
 
 
 

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 

 توفٌر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة المواكبة الحتٌاجات المٌدان ومستجداته (  7: )الهدف العام        
 تحسٌن مستوى الخدمات التعلٌمٌة بما ٌتوافق مع مواصفات الجودة والتمٌز(    8/ 7: ) الهدف التفصٌلً      

 
 

 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

 الجهة المسئولة باتالمتطل
 

 الدعم الخارجً
 

 مؤشرات تحقق الهدف
 المساندة الرئٌسة

1 
جودة أمالنا تتحقق 

 بجودة أفعالنا 

 
الفصل الدراسً 

 الثانً
 هـ3/1432/ 16من

الى  
 هـ12/7/1432

 

 

 
  قوة بشرٌة 

  مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

  ( ًاوراق  –طابعة  –حاسب آل
اقراص  –جهاز عرض –

 (مدمجة 

  من (  511)مٌزانٌة تشغٌلٌة
 الصندوق المدرسً

 
  

 المدٌرة 

  الوكٌلة 

 

 
 

ادارة الجودة 
على منتدى 

ادارة التربٌة 
 والتعلٌم بجدة 

 
 

 موقع كوثر الشراكة  
 للتطوٌر

  

زٌادة وعً الهٌئة 
اإلشرافٌة والتعلٌمة 
بأهمٌة الجودة  فً 

 كافة المجاالت
 

 

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 

 : معلومات عامة عن البرنامج1
 الوكيلة + ادلديرة   : اسم ادلسئول ادلباشر عن الربنامج   اسم الربنامج                  جودة أمالنا تتحقق جبودة افعالنا  

 : وصف البرنامج وأهدافه 2
 

  وقت التنفيذ وصف البرنامج

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج
 إلى من

أٌقنت .. ولً األول للجودة  عندما ُرشحت لحضور المؤتمر الد
 فً جمٌع األعمال والتً تعنً الجودةمدى اهمٌة 

 (  اإللتزام بإتقان العمل بشكل صحٌح  من أول مرة)          
ولكً نحقق ذلك البد من نشر ثقافة الجودة وتعرٌف جمٌع 

المنسوبات بأهمٌتها لتحسٌن العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة 
 .والوصول لرضا المستفٌد 

 (مخرج جٌد= مدرسة جٌدة = معلم جٌد ) 
 وسٌتم ذلك من خالل  

 جودة آمالنا تتحقق بجودة أفعالنا " عقد ورشة عمل بعنوان
 نشرات ، قراءات موجهة ، بروشورات 

المشاركة فً مسابقة الجودة اإلدارٌة المنظمة من قبل 
مكتباالتربٌة والتعلٌم بالشمال وذلك من خالل معاٌٌر محددة 

 :مدى جودة  لقٌاس
األرشٌف المدرسً ، غرفة المدٌرة وسجالتها ، غرف " 

 "المعلمات 
 جمٌع منسوبات المدرسة : الفئة المستفٌدة 

 الفصل الدراسً الثانً: مدة التنفٌذ 
 "مرة واحدة " عددمرات تكرار البرنامج 

 هـ12/7/1432 هـ1432/ 16/3

 
 
 
  نشر ثقافة الجودة بٌن منسوبات المدرسة 
 تحقٌق نقلة فً عملٌة التربٌة والتعلٌم السعً ل 
 اإلهتمام بمستوى آداء جمٌع العاملٌن بالمدرسة 
 اإلهتمام بالتلمٌذات من جمٌع الجوانب 
  العمل بروح الفرٌق الواحد لتحقٌق الجودة 
   تقوٌة عنصر الوالء للمدرسة 
  السعً لتجهٌز وتنظٌم المبنى المدرسً لتحسٌن

 .مستوى الخدمات التعلٌمٌة 

 
 
 
  معلمات مدركات ألهمٌة 

فً كافة المجاالت  الجودة
وقادرات على تطبٌق 
معاٌٌرالمعاٌٌر خالل 

 السنوات القادمة 

 Cd  ورشة العمل المنفذة
 .بالمدرسة 

  مطوٌة وبروشورات 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم بالمحافظة 3

 إلدارة التعليميةعالقته بأهداف خطة ا أهداف البرنامج
 لم يرد بخطة اإلدارة *               (   5)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √ توفري البيئة الرتوية التعليمية ادلواكبة إلحتياجات ادليدان ومستجداتو      اذلدف العام ادلنتمي إليو الربنامج 

 لم يرد بخطة اإلدارة * (             5/6)   ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √    ية مبا يتوافق مع مواصفات اجلودة والتميزحتسني مستوى اخلدمات التعليمأو األىداف           /اذلدف 

 
 لاير من الصندوق ادلدرسي  533حيتاج إىل تكلفة مالية √ال حيتاج إىل تكلفة مالية         *    : التكلفة التقديرية للبرنامج -4

 (مراحله ) ج مكونات البرنام -5

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة وقت التنفيذ المراحل
 الى من

 هـ12/7/1432 هـ1432/ 16/3 األولى

  معلمات مدركات لهمية الجودةة في كافة المجاالت وقادرات على تطبيق المعايير خالل السنوات
 القادمة 

 Cd  ورشة العمل المنفذة بالمدرسة. 

  مطوية وبروشورات 
 : خطوات البرنامج  

 خطوات تنفيذ الربنامج اخلطوات
 اإلجتماع بفريق الربنامج للتعريف بادلوضوع اخلطوة األوىل
 اعداد ادلادة العلمية لورشة العمل وادلستلزمات الالزمة لنشر ثقافة اجلودة  اخلطوة الثانية
 تنفيذ الورشة  اخلطوة الثالثة
 توزيع استبانات  اخلطوة الرابعة

 ادلتابعة ألثر نشر ثقافة اجلودة على مجيع منسوبات ادلدرسة  اخلطوة اخلامسة 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 : فريق العمل والجهات المشاركة في البرنامج  -6 

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 
 المهمة عملجهة ال االسم أو الجهه المهمة جهة العمل االسم أو الجهه

 رندة عبد الوهاب رجب
 

 مدٌرة
 اإلشراف العام على البرنامج

  
 موقع الشراكة 

 
الشبكة 

 العنكبوتٌة  

 موقع ٌهتم بالجودة 
التواصل لمعرفة مستجدات المٌدان حول 

 الجودة 
 واإلستفادة من الموضوعات والبرامج المنفذة  

 متابعة أثر نشر ثقافة الجودة وكٌلة أ
    

 س
مة ذات معل

 كفاءة
 متابعة اثر نشر ثقافة الجودة

   

  ف
مشرفة اإلدارة 

 المدرسٌة
 تبادل اآلراء والمقترحات

   

 ع  
مدٌر ادارة 
الجودة ادارة 

 تعلٌم جدة
 تبادل اآلراء والمقترحات

   

 رجب  برندة عبد الوىا: االسم                                                                                                                                     
  ىـ1431/     / التاريخ      ....................... :التوقيع                                                                                                                                    

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 

 تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً(  1)   : اٌٙذف اٌؼبَ 

 اإلهتمام بالجوانب اإلنسانٌة بما ٌعزز الوالء للمؤسسة التربوٌة التعلٌمٌة ( 1/4): اٌٙذف اٌزفظ١ٍٟ      

 
 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

  الجهة المسئولة المتطلبات

 الدعم الخارجي
 

ات تحقق مؤشر 
 المساندة الرئيسة الهدف

1 
أكثر ..اإلدارة التربوٌة 

 .تأثٌرا وفعالٌة 

 "اإلدارة باألفكار" 

 عام دراسً
 هـ26/11/1431من 

 هـ12/8/1432الى  
 

 
  قوة بشرٌة 

   مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

 (حاسب آلً  –كتب  )
 1111مٌزانٌة تشغٌلٌة 

لاير من الصندوق 
  المدرسً

 

 
 

 المدٌرة 

  الوكٌلة 
 

 

 شعبة اإلدارة المدرسٌة

 

 
 

 موقع تامل
 (نوافذ تربوٌة) 

 سلطنة عمان
 
 

 
  

ارتفاع روح 
المبادرة لدى 
المعلمات فً 
المشاركة 

لتحسٌن العملٌة 
التربوٌة 
 .والتعلٌمٌة 

  

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 
 :معلومات عامة عن البرنامج 1

 الوكيلة + مديرة ادلدرسة : اسم ادلسئول ادلباشر عن الربنامج   اإلدارة باألفكار  ٌراً وفعالٌةاكثر تأث.... اإلدارة التربوٌة الربنامج           اسم 
 : وصف البرنامج وأهدافه - 2

 

  وقت التنفيذ وصف البرنامج

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج
 إلى من

 
 ان مفهوم اإلدارة المتعارف علٌه هو انجاز األهداف من 

التخطٌط ، ) ألفراد والموارد وتتلخص مهامها  فً خالل ا
وال ٌختلف اثنان على ( التنظٌم ، التوظٌف، التوجٌه ، الرقابة 

 .ان هذه المهام اساسٌة وهامة إلنجاز األهداف
ولكن  نجد ان معظم المؤسسات تفتقد روح المبادرة والتنافس 

 والعمل بروح الفرٌق نتٌجة اعتمادها على المهام السابقة 
التً تعمل دائما عل وجود حاجز بٌن األفراد واإلدارة نتٌجة 

 الرقابة والتوجٌه والتسلط 
إذا ً البد من كسر  الحاجز  لندفع األفراد للعمل بروح الفرٌق 

 الواحد وذلك عن طرٌق
 .ي للمعلمات ، اإلدارة باألفكار تنفٌذالمجلس اإلستشار

 معلمات المدرسة : الفئة المستهدفة 
 عام دراسً كامل : المدة 

 "مرة واحدة " عددمرات تكرار البرنامج 

 هـ26/11/1431

 
 

 هـ12/8/1432
 
 

  اتاحة الفرصة لجمٌع المعلمات لطرح األفكار
المختلفة لإلرتقاء بالعملٌة التربوٌة 

 .والتعلٌمٌة 
  كسر الحاجز بٌن اإلدارة والمعلمات من خالل

 .التواصل 
 جارب التً اإلستفادة من الخبرات الشخصٌة والت

تدفع المعلمات للمبادرة فً تنفٌذ األعمال 
. 

  خلق روح التنافس البناء فً المدرسة والعمل
 .بروح الفرٌق الواحد 

  تلمس احتٌاجات المعلمات واإلستماع لوجهات
النظر والمقترحات من خالل المجلس 

 اإلستشاري للمعلمات

معلمات مباردات لمواكبة 
التطور فً المٌدان  

ى طرح قادرات عل
األفكار الفاعلة  

ومساهمات فً تحسٌن 
العملٌة التربوٌة 

 .والتعلٌمٌة 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 :عالقته بأهداف الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم بالمحافظة -3
 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعليمية أهداف البرنامج

 (   1)     ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √ قية يف اجملتمع الرتبوي التعليميتعزيز  القيم األخال:        اذلدف العام ادلنتمي إليو الربنامج 
 لم يرد بخطة اإلدارة * 

 اإلىتمام باجلوانب اإلنسانية مبا يعزز الوالء للمؤسسة     أو األىداف التفصيلية  /اذلدف 
  لتعليميةالرتبوية ا                                                              

 (1/4)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √
 لم يرد بخطة اإلدارة * 

 لاير من الصندوق ادلدرسي  1333حيتاج إىل تكلفة مالية √ال حيتاج إىل تكلفة مالية         *    : التكلفة التقديرية للبرنامج 4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -5

 نواتج المتوقعة للمرحلةالمخرجات أو ال وقت التنفيذ المراحل
 الى من

 هـ12/8/1432 هـ26/11/1431 األولى
معلمات مباردات لمواكبة التطور فً المٌدان  قادرات على طرح األفكار الفاعلةومساهمات فً 

  تحسٌن العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة

 : خطوات البرنامج 
 خطوات تنفيذ الربنامج اخلطوات

 اع  باذليئة اإلشرافية واإلدارية دلناقشة فكرة الربنامجعقد اجتم اخلطوة األوىل
 توفري اإلحتياجات الالزمة لتنفيذالربنامج اخلطوة الثانية
 تنفيذ الربنامج مبعدل لقاء كل اسبوعني  اخلطوة الثالثة
  تقومي الربنامج وحتديد مدى فعاليتو واثره على حتسن العملية الرتبوية والتعليمية اخلطوة الرابعة

 .تكرمي ادلعلمات  ادلبادرات ، ادلكلفات بأعمال  اخلطوة اخلامسة



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 

 : فريق العمل والجهات المشاركة في البرنامج  - 6
 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة جهة العمل االسم أو الجهه

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
  اإلشراف العام على البرنامج 

تامل نوافذ " موقع  
 "  تربوٌة 

 سلطنة عمان 
 

اقتباس فكرة البرنامج من الموقع وتطوٌرها بما 
 ٌتناسب مع المجتمع المدرسً ومتطلباته 

 وكٌلة  أ
 –توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذالبرنامج ـ متابعة 

 تقوٌم 

   

 معلمات  ن/ـه 
عضوات بالمجلس اإلستشاري على مستوى 

 المدرسة 

   

  ف
مشرفة 
ادارة 

 مدرسٌة 

تزوٌدنا باآلراء والمقترحات وتبادل وجهات  
 النظر

   

                                     رجب                                                                                        برندة عبد الوىا: االسم          
   ....................... :التوقيع          

 ىـ1431/      /    التاريخ                                                                                                                                         
 
 

 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 .  الكفاءة المهنٌة للهٌئة التعلٌمٌة والتنفٌذٌةرفع (   5) الهدف العام 

 
 .   علٌمٌةتمن الهٌئة ال% 15رفع الكفاءة المهنٌة ل(   3/ 5:) الهدف التفصٌلً      

 
 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

 الجهة المسئولة المتطلبات
 

 الدعم الخارجً
 

 مؤشرات تحقق الهدف
 المساندة الرئٌسة

1 

 
 وقت ٌ للتعلٌم  

 و
 وقت ٌ للتعلم 

 

الفصل الدراسً 
 الثانً 

 هـ3/1432/ 16من

  هـ12/8/1432الى  
 
 

  قوة بشرٌة 

   مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

 (حاسب آلً  –كتب ) 
 لاير من  511مٌزانٌة تشغٌلٌة

 الصندوق المدرسً 
 

 

  مدٌرةالمدرسة 

 معلمات حاصالت 

 :على الدورات 
 ةمعلمة تربٌة اسالمٌ

 معلمة جغرافٌا 
 معلمة لغة عربٌة 

  معلمة تفصٌل وخٌاطة

  
 

المشرفات الفنٌات 
 للمواد الدراسٌة 

 

موقع المعالً 
 للتمٌز

 

زٌادة التحسن فً مستوى آداء 
 المعلمات الصفً
وزٌاردة اإلقبال على 
استخدام استراتٌجٌات 

حدٌثة من قبل المعلمات 
 فً عملٌة التدرٌس

 

 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 :ن البرنامج معلومات عامة ع

 المدٌرة  :  اسم المسئول المباشر عن البرنامج     ووقٌت للتعلم....وقٌت للتعلٌم اسم البرنامج                  

 وصف البرنامج وأهدافه2
 

 وصف البرنامج
 وقت التنفٌذ

 

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج

 إلى من

ئم االتصال فٌما ٌحدث فً ن التدرٌب المستمر للموظف ٌجعله داإ
العالم لكً ٌسعى لمواكبة التطورات العلمٌة فً شتى المجاالت التً 

وهذا . تهمه، وتساعده فً تطوٌر نفسه فً الحقل الذي ٌعمل فٌه
فً وقتنا الحاضر الذي هو خاصة  ،ٌظهر لنا مدى أهمٌة التدرٌب

بل اختلفت وتغٌرت عن ذي ق مفاهٌم الدائم التغٌٌر، والكثٌر من 
ونظرا لحاجة المعلمة لمواكبة ..  وذلك لتواكب احتٌاجات العصر

التطوٌر الشامل للمناهج والتً ستطبق على الصف الثانً متوسط 
للعام القادم فإنه والبد من تدرٌب المعلمات على بعض األسالٌب 

وسٌتم ذلك من  واإلستراتٌجٌات لمساعدتها على تحقٌق اهداف المنهج
ٌبٌة للمعلمات من قبل معلمات حاصالت على خالل عقد دورات تدر

الدورات وٌتمٌزن بكفاءة عالٌة والقدرة على تدرٌب األقران ونقل 
 .الخبرات مع اإلستعانة بالمشرفات الفنٌات 

مهارات التفكٌر ، استراتٌجٌات التعلم التعاونً ، التعلم " مثل دورة 
 التشاركً النشط ، دمج التقنٌة فً التعلٌم 

جدول منظم للتدرٌب ال ٌتعارض مع الحصص الدراسٌة اعداد " مع
" 

 معلمات المدرسة : الفئة المستهدفة 
  خالل الفصل الدراسً  الثانً: مدة التنفٌذ 

 هـ12/8/1432 هـ1432/ 16/3

 
 
 تدرٌب وتطوٌر مهارات المعلمات  

 استراتجٌات التعلٌم المختلفة  إلستخدام
 تدرٌب المعلمات على التدرٌس باستخدام 
 استراتٌجٌة حل المشكلة  
  تدرٌب التلمٌذات على استراتٌجٌات التعلم 

 التعاونً
 ستفادة من الكفاءة لتدرٌب األقراناإل 

اكساب المعلمات الثقة فً النفس عند 
 تدرٌب األقران

 
 

 
  معلمات ناجحات 

شخصٌا ً ومهنٌا َ ٌنعكس 
نجاحهن على التلمٌذات فكرا  ً 

 وسلوكاً 

 Cd عروض تقدٌمٌة 
 ات التدرٌبٌة المختلفة للدور 
 حقٌبة تدرٌبٌة 
 

 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 :بأهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة والتعلٌم بالمحافظة عالقته -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعلٌمٌة أهداف البرنامج

رفع الكفاءة المهنٌة للهٌئة التعلٌمٌة :         الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 
   والتنفٌذٌة

 (   3)   ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 ( 1/ 3)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    √   من الهٌئة التعلٌمٌة%  71رفع الكفاءة المهنٌة لأو األهداف   /الهدف 
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 لاير من الصندوق المدرسً  511ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة √       ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة  *    : التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -6
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -

 المراحل

 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 الى من

 هـ12/8/1432 هـ1432/ 16/3 األولى

 لوكاً معلمات ناجحات شخصٌا ً ومهنٌا َ ٌنعكس نجاحهن على التلمٌذات فكرا  ً وس 

 Cd  عروض تقدٌمٌة للدورات التدرٌبٌة المختلفة 
 حقٌبة تدرٌبٌة 

  
 : خطوات البرنامج 

 خطوات تنفٌذ البرنامج الخطوات

 دراسة فكرة المشروع وتحدٌد اإلحتٌاجات الالزمة لتنفٌذه الخطوة األولى

 للدورات عقد ا إلجتماع بالهٌئة التعلٌمٌة  واختٌار المعلمات المنفذات الخطوة الثانٌة

 عقد الدورات وفق اجلداول ادلنظمة ذلا   اخلطوة الثالثة
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 التقوٌم والمتابعة   الخطوة الرابعة

 تكرٌم المعلمات المنفذات للدورات ومنح المتدربات شهادات حضور   الخطوة الخامسة

 قٌاس اثر التدرٌب وتبادل اآلراء والمقترحات   الخطوة السادسة 

 : الجهات المشاركة فً البرنامج فرٌق العمل و 6

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

جهةالعم االسم أو الجهه
 ل

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
  اإلشراف العام على البرنامج  

 
 موقع المعالً للتمٌز

 
 كة العنكبوتٌةالشب

اإلستفادة من الموقع فً توجٌه المعلمات للتسجٌل 
التعلم " فً الموقع لإلستفادة من الدورات المجانٌة

 "عن بعد
كذلك القراءات الموجهة والمواضٌع الهادفة 

 والبرامج المفٌدة 
 معلمة  أ

دورة دمج التقنٌات _ عقد دورة استرتجٌات التعلم التعاونً 
 بالتعلٌم

  

 لمةمع س
عقد دورة دمج مهارات التفكٌر ومعالجة الضعف لدى 

 التلمٌذات

   

 عقد دورة التعلم التشاركً النشط معلمة   هـ
   

 ن  –ح  –إ  
 مشرفات
 الفنٌات

 تبادل اآلراء وتزوٌدنا بالمقترحات 
   

 رجب  برندة عبد الوىا: االسم                                                                                                                                      
  ىـ1431/     /   التاريخ    ....................... :التوقيع                                                                                                                                    

 
  



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة الطالبة وٌتناسب مع مستجدات المٌدان  (   6) الهدف العام 

 .تأهٌل المٌدان  للتعامل  مع المقررات الجدٌدة فً العلوم والرٌاضٌات وفق متطلباتها  التعلٌمٌة والتقنٌة (    4/ 6:) الهدف التفصٌلً      
 

 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

 الجهة المسئولة المتطلبات
 

 الدعم الخارجً
 

مؤشرات تحقق 
 المساندة الرئٌسة الهدف

1 

 
بالتتغٌروالتطوٌر 

 نتمٌز
 

  ثالثة اشهر
 

 هـ9/11/1431من 

 الى
 هـ2/1/1432 

  
 
 

  قوة بشرٌة 

   مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

 (حاسب آلً  –كتب ) 
 ن لاير م 211مٌزانٌة تشغٌلٌة

 الصندوق المدرسً 
 
 

 

 مدٌرةالمدرسة 

 الوكٌلة 

 مرشدة 

 الطالبات
 

 

 
 
 

إدارة التطوٌر 
 التربوي

 
 
 
 
 ـــ

  معلمات لدٌهن 

وعً بأهمٌة تطوٌر 
المناهج ومطبقات 

إلستراتجٌات التعلم 
الذاتً لتحقٌق 

 .أهداف المشروع 
   ًمجتمع محل 

لدٌه وعً بأهمٌة 
المشروع الشامل 

  لتطوٌر المناهج
 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 

 :لومات عامة عن البرنامج مع

 مرشدة الطالبات+الوكٌلة + المدٌرة  :  اسم المسئول المباشر عن البرنامج                   نتمٌز... اسم البرنامج     بالتغٌٌر والتطوٌر 

 وصف البرنامج وأهدافه4
 

 وصف البرنامج
 وقت التنفٌذ

 

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج

 إلى من

 
لقد مر التعلٌم العام فً المملكة العربٌة السعودٌة بمراحل مختلفة من 

التوسع الكمً والنوعً وحرصت وزارة التربٌة والتعلٌم على تطوٌر 
المناهج ومواكبة اإلحتٌاجات المتجددة بمجتمعنا ، فجاء المشروع 
الشامل لتطوٌر المناهج بمرحلته األولى  ومشروع تطوٌر مادتً 

الرٌاضٌات بمرحلته الثانٌة  لٌحقق تطوٌر العملٌة التربوٌة العلوم و
 ..التعلٌمٌة بجمٌع أبعادها وعناصرها 

وعلٌه فإنه من واجبنا أن نعمل على تاهٌل المٌدان التربوي والمجتمع 
 :المحلً للمشروع واهمٌته وذلك من خالل 

عقد لقاءات بالمعلمات ، عقد لقاءات باألمهات ، مطوٌات ، 
 ، قراءات موجهة  بروشورات

 المجتمع المحلً/ معلمات المدرسة  : الفئة المستهدفة 
 ثالثة اشهر: مدة التنفٌذ 

 مرة واحدة : عدد مرات تكرار البرنامج 
 
 

 هـ2/1/1432 هـ1431/ 9/11

 
  ًتأهٌل المٌدان التربوي والمجتمع المحل

 .للمشروع الشامل لتطوٌر المناهج 
 لم قادر اعداد جٌل منتمً للوطن محب للع

 على تحمل المسئولٌه 
  إٌجاد التفاعل الواعً مع التطورات التقنٌة

 المعاصرة 
  تحقٌق التكامل بٌن دور التلمٌذة والمعلمة

 فً عملٌة التعلم 
  تنمٌة المهارات اآلدائٌة للمعلمات 
  ًحث المعلمات على التطوٌر المعرف

 الذاتً لمواكبة المستجدات
 دورات حث المعلمات على اهمٌة حضور ال

 .  التدرٌبٌة لتحقٌق اهداف المناهج
 

 
 
  ًمعلمات ومجتمع محل

لدٌه مفاهٌم واضحة عن 
أهمٌة المشروع الشامل 

 .واهدافه السامٌة  
 
 

 
 

 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم بالمحافظة -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعليمية أهداف البرنامج
 إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة الطالبة :  دف العام المنتمً إلٌه البرنامج  اله

    وٌتناسب مع مستجدات المٌدان                                        

 (    4)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 مع المقررات الجدٌدة فً العلوم تأهٌل المٌدان  للتعامل  أو األهداف   /الهدف 
 .والرٌاضٌات وفق متطلباتها  التعلٌمٌة والتقنٌة                             

 

  (4/2)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √
 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

  لاير من الصندوق المدرس211ًٌة ٌحتاج إلى تكلفة مال√ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة         *    : التكلفة التقديرية للبرنامج -4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -

 المراحل
 وقت التنفيذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 الى من

 .معلمات ومجتمع محلً لدٌه مفاهٌم واضحة عن أهمٌة المشروع الشامل واهدافه السامٌة هـ2/1/1432 هـ1431/ 9/11 األولى

 : خطوات البرنامج  

 خطوات تنفٌذ البرنامج الخطوات

 (معلمات ـ أمهات طالبات ) اإلعدادوالتجهٌز للقاءات  الخطوة األولى

 .اإلجتماع بالمعلمات للتعرٌف بالمشروع وأهمٌته واهدافه  الخطوة الثانٌة

 . اإلجتماع بأمهات الطالبات لتعرٌفهن بالمشروع وأهمٌته وأهدافه  الخطوة الثالثة

 تقٌم المشروع  وقٌاس أثر التدرٌب من خالل الزٌارات الصفٌة للمعلمات  عةالخطوة الراب

 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 : فريق العمل والجهات المشاركة في البرنامج  - 6

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 
 مهمةال جهة العمل االسم أو الجهه المهمة جهةالعمل االسم أو الجهه

  ـــ اإلشراف العام على البرنامج مديرة رندة عبدالوهاب رجب
 

 متابعة التنفيذ والمشاركة في تقييم البرنامح وكيلة  أ
  

ِششذح   ن

 طبٌجبد
 اإلعداد لمجالس األمهات والمشاركة في تقيم البرنامج

   

 م 
اداسح 

 اٌزطىَش

 اٌزشثىٌ

 أراء ومقترحات  بما يدعم المشروع الشامل منتزويد المدرسة 
   

 
 رجب  برندة عبد الوىا: االسم                                                                                                                                     

   ....................... :التوقيع                                                                                                                                    
 ىـ1431:     /     / التاريخ                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 

 .  إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة الطالبة وٌتناسب مع مستجات المٌدان(  6:  ) الهدف العام 
 

 . تطوٌر األنشطة والبرامج اإلرشادٌة وفق منظور حدٌث ٌتوافق مع المستجدات التربوٌة واحتٌاجات الطالبات(  6/  6) الهدف التفصٌلً      
 

 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

  الجهة المسئولة طلباتالمت

 الدعم الخارجي
 

مؤشرات تحقق 
 المساندة الرئيسة الهدف

 
 
 
1 

 
 ضع بصمتك 

 

 
  ثمانٌة اشهر 

من 
 هـ26/11/1431

الى  
 هـ 21/6/1432

 
  

  قوة بشرٌة 

   مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

 اوراق  -جهاز عرض -كتب) 
 (حاسب آلً  –
 2111مٌزانٌة تشغٌلٌة 

 لاير من الصندوق
 المدرسً 

 

 

  المدٌرة 

 رائدة النشاط 

 الهٌئة التعلٌمٌة 
 

  مشرفة
 النشاط

  مشرفة إدارة
 الموهوبات

 

 
 موقع موهبه 

مؤسسة الملك " 
عبدالعزٌز ورجاله 
للموهبة واإلبداع 
  موقع ضع بصمتك

 
  

تفاعل التلمٌذات 
مع البرنامج 
وزٌادة عدد 

فً المشاركات  
األنشطة 
المنهجٌة 

والالمنهجٌة 
قات والمساب

 واأللومبٌاد

 
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 :معلومات عامة عن البرنامج 3

  ضع بصمتكاسم البرنامج          
الهٌئة + رائدة النشاط + المدٌرة :  اسم المسئول المباشر عن البرنامج  

 التعلٌمٌة 

 وصف البرنامج واهدافه  -4
 

 وصف البرنامج
 وقت التنفٌذ

 

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج

 إلى من

 
  إنسان  هااكم من فكرة بن

اإلبداع                                       فخرجت تحفة إلى عالم                     
  مدى الحٌاة واستفاد منها أجٌال

وموهبة ٌتفرد بها عن من حوله بصمة خاصة وممٌزة  فلكل منا
 و األفضلوتغٌر األمة نح وٌتكامل ذلك إن سخرها لخدمة الدٌن

 نرضى أن نعٌش هامشٌٌن نتأثر وال نؤثرفال
                                 فالمؤمن كالمطر أٌنما وقع نفع بإذن هللا

  
 البرنامج دعوة لجمٌع طالبات المدرسة لعرض مواهبهن        
وافكارهن وقت اإلذاعة المدرسٌة وحصص النشاط      

آلراء  والمقترحات من وحصص الرٌادة  على ان ٌتم إبدآء ا
  قبل  الطالبات والمعلمات 

 التلمٌذات بشكل عام والموهوبات بشكل خاص: الفئة المستهدفة 
 " عام دراسً كامل: مدة التنفٌذ 

 وقت اإلذاعة
 ٌوم األربعاء من كل اسبوع

 من
 هـ26/11/1431

 الى
 هـ21/6/1432

 
 

 واطنه صالحة تهتم بنهضة البالد  اعداد م 
  ٌذات مهارات فكرٌة وحٌاتٌه التلماكساب 
 التواصل واكساب التلمٌذات مهارة الحوار

 الفعال
  تحفٌز التلمٌذات على المشاركة فً جمٌع

 المسابقات واأللومبٌاد المختلفة
  تشجٌع التلمٌذات على استخدام اإلمكانات

  المتاحة للتعبٌر عن افكارها
 وابتكاراتها 

  غرس الثقة فً نفوس التلمٌذات إلبراز
 دٌها من مواهب وافكارمال

 .وابتكارات 

  طالبات ٌشاركن
بفعالٌة فً جمٌع 
األنشطة الصفٌة 

والالصفٌة وقادرات 
على ابراز مالدٌهن 

 من مواهب وابتكارات
  ًمعرض ختام

ٌضم مواهب 
 وابتكارات الطالبات 

 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة والتعلٌم بالمحافظة -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعلٌمٌة برنامجأهداف ال

 إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة:          الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 
                                            مع مستجدات المٌدان  الطالبة وٌتناسب                     

 (   4  )  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

   تطوٌر األنشطة والبرامج اإلرشادٌة وفق      أو األهداف التفصٌلٌة  /الهدف 
  منظور حدٌث ٌتوافق مع المستجدات التربوٌة                 

 (4/4)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 لاير من الصندوق ادلدرسي  2333حيتاج إىل تكلفة مالية √ال حيتاج إىل تكلفة مالية         *    : التكلفة التقديرية للبرنامج -4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -5

 المراحل
 وقت التنفيذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 الى من

 هـ21/6/1432 هـ26/11/1431 األولى
طة الصفٌة والالصفٌة وقادرات على طالبات ٌشاركن بفعالٌة فً جمٌع األنش 

معرض ختامً ٌضم مواهب +  ابراز مالدٌهن من  مواهب وابتكارات
 وابتكارات الطالبات

 : خطوات البرنامج 
 خطوات تنفيذ الربنامج اخلطوات

 طرح فكرة الربنامج على ادلعلمات وحتديد اإلحتياجات ادلطلوبة  اخلطوة األوىل
 بالطالبات وتعريفهن بأىداف الربنامج عقد اجتماع اخلطوة الثانية
 توفري اإلحتياجات الالزمة اخلطوة الثالثة

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 متابعة مدى تقدم الربنامج واثره يف مشاركة الطالبات وابراز ادلواىب واإلبتكارات اخلطوة الرابعة

 تقييم الربنامج ودراسة اجيابياتو وسلبياتو وتكرمي الطالبات  اخلطوة اخلامسة
 : العمل والجهات المشاركة فً البرنامج فرٌق  - 6

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

جهة  االسم أو الجهه
 العمل

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
  اإلشراف العام على البرنامج 

 
 موقع موهبة

لملك مؤسسة ا
عبد العزٌز 

ورجاله 
للموهبة 
 واإلبداع

 رعاٌة الطالبات الموهوبات

 وكٌلة   أ
 –توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لتنفٌذالبرنامج ـ متابعة 

 تقوٌم 
 موقع ضع بصمتك

الشبكة 
 العنكبوتٌه

 اقتباس مسمى البرنامج و
 اثراء البرنامج بالموضوعات الهادفة
لم التً تغرس فً نفوس الطالبات حب الع

 الطموح واإلبتكار حفزوالتعلم  وت

 رائدة نشاط   س
تعرٌف الطالبات بالبرنامج وحث الموهوبات  

 بالتسجٌل فً  موقع موهبة 

   

  ا
 ابداء اآلراء والمقترحات  مشرفات

   

  س 
 رجب  برندة عبد الوىا: االسم                                                                                                                                     
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
  

 
 

 زٌادة الشراكة بٌن المجتمع التربوي والتعلٌمً والمجتمع المحلً(  8: ) الهدف العام 
 . التوسع فً البرامج اإلعالمٌة والتوعوٌة بما ٌحقق تجسٌر العالقة بٌن اإلدارة التعلٌمٌة والمجتمع المحلً  ( 4/ 8)  الهدف التفصٌلً      

 
 

 

 م
 

 البرامج
 

 المدة
 

 الجهة المسئولة المتطلبات
 

 الدعم الخارجً
 

 مؤشرات تحقق الهدف
 المساندة الرئٌسة

  التواصل.. جسر 1

 عام دراسً  
من 

 هـ26/11/1431
 هـ 21/6/1432الى  

  قوة بشرٌة 

   مستلزمات مادٌة وتقنٌة 

 اوراق  -جهاز عرض -كتب) 
 (حاسب آلً  –
 لاير 511مٌزانٌة تشغٌلٌة

 من الصندوق المدرسً 
 

 

  المدٌرة 

  معلمة
الحاسب 

 اآللً

 

مشرفة الحاسب 
 اآللً

 

 
مدرسة السالم 

 باألردن
 أمهات طالبا ت

منتدى بٌوتات 
 الكٌمٌاء

 فئةتفاعل ال

 المستفٌدة مع
زٌادة و البرنامج

رضا المستفٌد عن 
 خدمات المدرسة

 

 

 
 
 
 
 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 

 :معلومات عامة عن البرنامج 1

 معلمة الحاسب اآللً + المدٌرة  :  اسم المسئول المباشر عن البرنامج     جسر التواصل  اسم البرنامج                  

 : وصف البرنامج وأهدافه 2
 

 مجوصف البرنا
 وقت التنفٌذ

 

 أهداف البرنامج الخاصة
 

 مخرجات البرنامج

 إلى من

 
نعٌش اآلن فً عصر التكنولوجٌا واإلنفجار المعرفً والتقنً 

والذي " مجتمع معلوماتً تقنً  " إلٌجاد "فدول العالم تسعى 
الٌمكن إٌجاده اال بتكوٌن الفكر المعلوماتً  بٌن أفراد المجتمع 

ولكً ٌتحقق ذلك البد من محو أمٌة الحاسب بمختلف مستوٌاته 
 ..األلً 

فمن أهم المؤسسات التً تسهم لتكوٌن ذلك المجتمع هً 
 المدرسة 

ونظرا ً إلدراج مادة الحاسب اآللً لتدرس فً الصف األول 
حٌث سٌتم تدرٌب أمهاتهن فً متوسط  ومن خالل طالباتنا 

ة العام عقد المنزل وفقا ًلمفردات المنهج على ان ٌتم فً نهاٌ
اختبار للمتدربات فً المدرسة ومنحهن شهادة اجتٌاز للمهارات 

 المطلوبة 
 أمهات الطالبات : الفئة المستفٌدة 

  عام دراسً كامل: مدة التنفٌذ 
 

 هـ21/6/1432 هـ26/11/1431

  محو أمة الحاسب اآللً فً المجتمع
 المحلً

  بناء شخصٌة التلمٌذة بناءاً متوازنا ًمن
 بها لذوٌها خالل تدرٌ

  اكساب التلمٌذة مهارة التدرٌب والتعلٌم
 والثقة بالنفس

  تحقٌق التواصل اإلٌجابً بٌن المدرسة
 والمجتمع المحلً

 إثارة دافعٌة التلمٌذات للتعلم والتعلٌم 
  زٌادةروح األلفةوالمحبة  بٌن  التلمٌذة

 ووالدتها 

  أمهات طالبات قادرات 
على استخدام الحاسب اآللً 

 بفعالٌة 
 أعمال بالحاسوب من 
 . انتاج امهات الطالبات  

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 :عالقته بأهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة والتعلٌم بالمحافظة -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعلٌمٌة أهداف البرنامج

زٌادة الشراكة بٌن المجتمع التربوي والتعلٌمً     الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج 
 ع المحلً  والمجتم

 (   6)   ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

أو األهداف       التوسع فً البرامج اإلعالمٌة والتوعٌة بما ٌحقق تجسٌر العالقة  /الهدف 
 بٌن اإلدارة التعلٌمٌة 

 مع المحلًوالمجت                                                                    

 ( 2/ 6)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    √

 لم ٌرد بخطة اإلدارة * 

 لاير من الصندوق المدرسً  511ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة √ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة         :    * التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -4
 (مراحله ) مكونات البرنامج  -5

 المراحل

 وقت التنفٌذ

 النواتج المتوقعة للمرحلةالمخرجات أو 
 الى من

 هـ21/6/1432 هـ1431/ 26/11 األولى
 أمهات طالبات قادرات على استخدام الحاسب اآللً بفعالٌة  

 أعمال بالحاسوب من انتاج امهات الطالبات 

 : خطوات الربنامج  
 خطوات تنفيذ الربنامج اخلطوات

 دراسة فكرة ادلشروع  اخلطوة األوىل
 عقد ا إلجتماع مبعلمة احلاسب اآليل لتعريفها بادلشروع وحتديد اإلحتياجات الالزمة لتنفيذه ثانيةاخلطوة ال

 عقد اجتماع بالطالبات وتعريفهن بادلشروع   اخلطوة الثالثة
 دعوة األمهات للتعرف على أرآىن ومقرتحاهتن حول ادلشروع اخلطوة الرابعة

 تنفيذ ادلشروع اخلطوة اخلامسة
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 ادلتابعة والتقومي ة السادسة اخلطو 

 عقد اختبار هنائي للمتدربات بادلدرسة ومنحهن شهادات اإلجتياز اخلطوة السابعة 
 

 : فرٌق العمل والجهات المشاركة فً البرنامج  - 6

 (خارج الوزارة ) المشاركون من  (الوزارة  /اإلدارة  /داخل المدرسة ) المشاركون 

جهة  االسم أو الجهه
 العمل

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهه المهمة

 رجب برندة عبد الوها
 

 مدٌرة
 اإلشراف العام

منتدى بٌوتات 
 الكٌمٌاء

بٌت البرامج "
 " الحاسوبٌة

الشبكة 
 العنكبوتٌة 

إثراء البرنامج بتوجٌه األمهات لإلستفادة من 
 الموقع والبرامج الحاسوبٌة التعلٌمٌة العامة

 ف
 معلمة

 حاسب آلً
 وتقٌمهالبرنامج تنفٌذ عة متاب

مدارس السالم 
 باألردن

قطاع حكومً 
 اقتباس فكرة البرنامج  خارجً 

 س
مشرفة 

 حاسب آلً
 إبداء الرأي وتزوٌدنا بالمقترحات  والدة طالبة س إبداء الرأي وتزوٌدنا بالمقترحات

 رجب  برندة عبد الوها: االسم                                                                                                                                      
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 
 

 لم ٌتحقق تحقق اسم البرنامج  م
نسبة 
 المتحقق

تم فً الوقت 
 المحدد

 خرجات المتحققةالمأهم  تأخر فً التنفٌذ

  √ بتفوقً ملكة الستون 3

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 
اإلنتهاء من 

 البرنامج

√  

طالبات حرٌصات على التفوق والجد واإلجتهاد  
واإلنضباط ومساهمات فً األنشطة والفعالٌات 

 المختلفة بفعالٌة 

 Cd  دورة مهارات التفكٌر+Cd  ًدورة تمٌزي ف
 حقٌبتً 

 فنون اإلستذكار مطوٌة مفاتٌح النجاح و
 

  √ مدرستً بٌتً  4

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 
اإلنتهاء من 

 البرنامج

√  

تلمٌذات حرٌصات على نظافة المدرسة وسالمة  
 التجهٌزات ومساهمات فً تنظٌم وتنسٌق المدرسة 

 Cd   ( المتوسطة الستون فً سطور) 

 Cd   ًمدرستً بٌت 
 

  √ معلمتً وجودك مهم لنا  5

سٌتم تدوٌن 
لنسبة بعد ا

اإلنتهاء من 
 البرنامج

√  

معلمات حرٌصات على اإلنضباط واستغالل  
 أوقات الدوام لصالح الطالبة

 
 

6 
جودة آمالنل تتحقق بجودة 

 افعالنا 
√  

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 
اإلنتهاء من 

 البرنامج

√  

معلمات مدركات لهمٌة الجودةة فً كافة المجاالت  
عاٌٌر خالل وقادرات على تطبٌق معاٌٌرالم

 السنوات القادمة 

 Cd  ورشة العمل المنفذة بالمدرسة. 

 مطوٌة وبروشورات  
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 

 لم ٌتحقق تحقق اسم البرنامج  م
نسبة 
 المتحقق

تم فً الوقت 
 المحدد

 المخرجات المتحققةأهم  تأخر فً التنفٌذ

7 
ووقت ٌ ....وفت ٌ للتعلٌم 

 للتعلم
√  

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 
اإلنتهاء من 

 البرنامج

√  

معلمات ناجحات شخصٌا ً ومهنٌا َ ٌنعكس  
 نجاحهن على التلمٌذات فكرا  ً وسلوكاً 

 Cd  عروض تقدٌمٌة للدورات التدرٌبٌة
 المختلفة

 حقٌبة تدرٌبٌة

  √ %95  √ نتمٌز ..بالتغٌٌر والتطوٌر  8

معلمات ومجتمع محلً لدٌه مفاهٌم واضحة عن 
 .مٌة  أهمٌة المشروع الشامل واهدافه السا

 

  √ ضع بصمتك 7

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 
اإلنتهاء من 

 البرنامج

√  

طالبات ٌشاركن بفعالٌة فً جمٌع األنشطة  
الصفٌة والالصفٌة وقادرات على ابراز 

 مالدٌهن من مواهب وابتكارات

معرض ختامً ٌضم مواهب وابتكارات  
 الطالبات

  √ التواصل ... جسر  8

سٌتم تدوٌن 
النسبة بعد 

نتهاء من اإل
 البرنامج

√  

أمهات طالبات قادرات على استخدام الحاسب  
 اآللً بفعالٌة 

 أعمال بالحاسوب من 

 .انتاج امهات الطالبات  



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

           
 الصعوبات والمعوقات 

             

 
 
 
 
 
 
 

       :وحلول مقترحات
  (جسر التواصل  –برنامج وقت للتعلٌم ووقت للتعلم ) إدراج البرامج ضمن خطة اإلدارة العامة 

  إطالع المدارس على البرامج وتطبٌق ما ٌتناسب مع واقعها المدرسً واهدافها 
 
 

 رندة عيدالوهاب رجب  /مدورة املدرسة/     املسىول املياشر        

 
 
 

 الصعوبات اسم البرنامج 
 اإلجراءات المتخذة للتغلب 

 على الصعوبات

  ٌنفذ البرنامج وفق الجداول المحددة بسبب اإلجازات العارضة لم  وقت للتعلٌم ووقت للتعلم 
تغٌٌر زمن التنفٌذ وترحٌل بعض الدورات الى فترة الدور 

 الثانً

 تخوف بعض التلمٌذات من تقدٌم بعض البرامج أمام الجمٌع ضع بصمتك 
التشجٌع والمتابعة المستمرة للتلمٌذات من قبل المرشدة 

 والوكٌلة



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 اٌجشاِج

 و

 األٔشطخ

 شعبان/ شهر رجب/ شهر جماد ثانً/شهر جماد أول/شهر ربٌع ثانً/شهر ربٌع أول/شهر صفر/شهر محرم/ شهر ذو الحجة/ شهر ذو القعدة/ شهر شوال/ شهر

 األسابٌع سابٌعاأل األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                             ٍِىخ اٌغزىْ ثزفىلٍ

 ِذسعزٍ ثُزٍ

                                            

ِؼٍّزٍ وجىدن ِهُ 

 ٌٕب 
                                            

جىدح آِبٌٕب رزذمك 

 ثجىدح أفؼبٌٕب 
                                            

افذداسح اٌزشثىَخ أوثش 

 ربثُشا وفؼبٌُخ 

                                            

ولذ ٌٍزؼٍُُ وولذ 

 ٌٍزؼٍُ 
                                            

 ..  ثبٌزغُُش واٌزطىَش 

 ٔزُّض  
                                            

                                             ضغ ثصّزه 

                                             جغش اٌزىاصً 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

     

 
 

 ٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب فٟ اٌّذاسطث١بْ ثبٌجشاِظ اٌٛاسدح ِٓ األلغبَ ثئداسح ا

 ٘ـ1432/ 1431ٌٍؼبَ اٌذساعٟ     

 

 

 ٚطف اٌجشٔبِظ اعُ اٌجشٔبِظ َ

 

 فزشح اٌزٕف١ز

 
 اعُ إٌّفزح

 اٌٝ ِٓ

1 
 

 اإلؽزفبء ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ

ِؾبػشاد رٛػ٠ٛخ , ػشٚع رمذ١ّ٠خ , 

, اٌمبء لظبئذ ( سعُ ٚوزبثخ ) ِغبثمبد 

 .شؼش٠خ 

 ٠َٛ ٚاؽذ

              

 

 سائذح إٌشبؽ 

 ع١ّغ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ& 

2 
 خطخ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ 

   

ؽفع " ِؾبػشاد د١ٕ٠خ ٚرٛػ١خ , ِغبثمبد 

" اعضاء ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚا٢ؽبد٠ش إٌج٠ٛخ

 . وزبثخ ِمبالد ,ثشاِظ ِزٕٛػخ 

 ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ
 ِٕذٚثخ إداسح اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ 

 عخ ِٕغٛثبد اٌّذس& 

3 
 خطخ ثشاِظ ٚفؼب١ٌبد 

 إٌشبؽ اٌغ١ش طفٟ
 ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ ٚسػ ػًّ ٚدٚساد رذس٠ج١خ 

سائذح إٌشبؽ  ٚسائذاد األعش 

 ٚاٌطبٌجبد 

4 
 اٌّٙشعبْ اٌٛؽٕٟ ٌٍزشاس ٚاٌضمبفخ 

 

ثشٔبِظ إراػٟ , ِؼشع ٌٍزشاس أػّبي ٠ذ٠ٚخ 

 ٚف١ٕخ 
 ع١ّغ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ  ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 ث١بْ ثبٌجشاِظ اٌٛاسدح ِٓ األلغبَ ثئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب فٟ اٌّذاسط.... بثغ ر

 ٘ـ1432/ 1431ٌٍؼبَ اٌذساعٟ     

 

 

 ٚطف اٌجشٔبِظ اعُ اٌجشٔبِظ َ

 

 فزشح اٌزٕف١ز

 
 اعُ إٌّفزح

 اٌٝ ِٓ

 اعزمجبي اٌطبٌجبد اٌّغزغذاد 5
 –بئذ لظ –وٍّبد رشؽ١ج١خ ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 (ِغبثمبد  –ػشع  –ِؾبػشح 
 ٘ـ01/61/6216 ٘ـ61/61/6216

ِششذح اٌطبٌجبد ِٚؼٍّبد 

 اٌظف األٚي اٌّزٛعؾ

6 
 أعجٛع صساػخ اٌشغشح

 

 –ِغغّبد  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 –ػجبساد رٛػ٠ٛخ   –ٌٛؽبد ف١ٕخ  –ِغبثمبد

 (إراػبد  –ِٕشٛساد ِخزٍفخ  –ِط٠ٛبد 

 اٌّذسعخ  ع١ّغ ِٕغٛثبد ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ

5 
 أعجٛع اٌّشٚس اٌخ١ٍغٟ 

 

–ِغبثمبد –ِشب٘ذ  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 (اراػخ ِذسع١خ

 

 ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ                
  

 ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ

 ٌذاء اٌغىشٞ  ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ 0

ػجبساد  –اعزج١بٔبد  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 –إؽظبئ١بد  –ثشٔبِظ رٕظ١ُ غزائٟ  –رٛػ٠ٛخ 

 (ِط٠ٛبد   –ٍِظمبد 
 ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ  ٔٛفّجش /  14

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

     اسطذث١بْ ثبٌجشاِظ اٌٛاسدح ِٓ األلغبَ ثئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب فٟ اٌّ.... ربثغ 

 ٘ـ1432/ 1431ٌٍؼبَ اٌذساعٟ                                                    

 

 ٚطف اٌجشٔبِظ اعُ اٌجشٔبِظ َ

 

 زشح اٌزٕف١زف

 
 اعُ إٌّفزح

 اٌٝ ِٓ

. 
 ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ

 "اٌّخذساد خٌّىبفؾ" 

 –طٛس ِؼجشح  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 –ِط٠ٛبد  –ٍِظمبد  -ِشب٘ذ  –إؽظبئ١بد 

 (ٔششاد رٛػ٠ٛخ  

 ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ
 اٌّششذح , ِٕذٚثخ اٌزٛػ١خ

 ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد اٌّذسعخ

1. 
 ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ

 "شاس اٌزذخ١ٓ اٌزٛػ١خ ػٓ اػ" 

 -ِغغّبد  –ِشب٘ذ  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 -ٔششاد  –إؽظبئ١بد  –ػجبساد رٛػ٠ٛخ 

 (ِؾبػشح -ِط٠ٛبد  

 ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد اٌّذسعخ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ

11 
 ا١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ 

 "ٌششة اٌؾ١ٍت " 

ػجبساد  –اعزج١بٔبد  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 –إؽظبئ١بد  –ثشٔبِظ رٕظ١ُ غزائٟ  –رٛػ٠ٛخ 

 (ِط٠ٛبد   –ٍِظمبد 

 ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ

 ِششفخ اٌزغز٠خ ـ 

 ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد اٌّذسعخ

 

12 
 ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍذفبع اٌّذٟٔ 

 "اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚاإلػالَ اٌٛلبئٟ " 

 –طٛس ِؼجشح  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

ِط٠ٛبد دٚسح  –ٍِظمبد  -ِشب٘ذ  –إؽظبئ١بد 

 (ٔششاد رٛػ٠ٛخ   –فٟ اٌغالِخ

 َ.2.1/ ِبسط/ 1

 
 ع١ّغ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 اسطٌزؼ١ٍُ ٚاٌّطٍٛة رٕف١ز٘ب فٟ اٌّذث١بْ ثبٌجشاِظ اٌٛاسدح ِٓ األلغبَ ثئداسح اٌزشث١خ ٚا.... ربثغ 

  ٘ـ2143/ 3114ٌٍؼبَ اٌذساعٟ     

 

 ٚطف اٌجشٔبِظ اعُ اٌجشٔبِظ َ

 

 فزشح اٌزٕف١ز

 
 اعُ إٌّفزح

 اٌٝ ِٓ

13 

 ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ

 "١ذ اعزٙالن ا١ٌّبٖ ٌزشش

 

 –طٛس ِؼجشح  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

ِط٠ٛبد  –ٍِظمبد  -ِشب٘ذ  –إؽظبئ١بد 

 (ٔششاد رٛػ٠ٛخ   –

 ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد اٌّذسعخ ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ

14 
 ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ 

 "ِىبفؾخ ِشع اٌذ سْ"
 ِؼٍّخ اٌؼٍَٛ  ؽغت ربس٠خ اٌزؼ١ُّ ِغبػشح رٛػ٠ٛخ صمبفٟ , ػشع رمذ٠ّٟ 

 ١ِضبق  أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ 15
ِط٠ٛبد , دسٚط , ِؾبػشاد , شؼبس أعجٛػٟ 

 رٛػ٠ٛخ 
 ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌذساعٟ

اداس٠بد , ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد 

 اٌّذسعخ 

16 
 اإلؽزفبء ث١َٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 "اٌؼشث١خ وٕض ٚػطبء " 

–ِغبثمبد –ِشب٘ذ  –ػشٚع ) ثشٔبِظ ٠شًّ 

 (اراػخ ِذسع١خ

 ٠َٛ ٚاؽذ

 0161 /ِبسط /6

 

 ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ                                                                                                                                                                                                     

 سعت سٔذح ػجذ اٌٛ٘بة

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 

 مةـاخلات
 

 ولوياتنافنا وأىداأوختاما نسأل ادلوىل عز وجل ان  نكون قد وفقنا يف حتديد 
 .و برارلنا جبودة عالية وبطرق متميزة ومصادقية قوية وبقيم رائدة 

 وعلى الرغم من وجود التحديات والعقبات فاننا متكنا بعون اهلل من اجتيازىا لنكمل مسرية الرتبية و التعليم
 .كل مهة وجناح ب

 ومل أجد االنسان إال ابن سعيو         فمن كان أسعى كان باجلد أجدرا
 وباذلمة العلياء ترقى إىل العلـى         فمن كان أعـلى مهة كان اظهرا      
 

 فريق اخلطة

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌطبٌجبد إٔزبط                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ    

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ      

 إداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ عذح

 إداسح  اٌزخط١ؾ ٚاٌزط٠ٛش 

 لغُ اٌزخط١ؾ ٚاٌغ١بعبد  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


