
 



  



 

 الموضوع م

 موقع المدرسة 1

 كلمة مدٌرة المدرسة 2

 كلمة فرٌق التخطٌط 3

 الهٌكل  التنظٌمً  لفرٌق التخطٌط 4

 اجتماعات فرٌق التخطٌط 5

 ملخص التشخٌص/  استمارة تشخٌص الواقع 6

 (تحلٌل سوات ) أبرز نقاط القوة والضعف  7

 القضاٌا الملحة 8

 (، رؤٌا ورسالة المدرسة رؤٌا ورسالة إدارة التربٌة والتعلٌم بجدة)الرؤٌا والرسالة  9

 96بالمتوسطة ابرز القٌم   11

 أهداف المدرسة/ األهداف العامة والتفصٌلٌة إلدارة التربٌة والتعلٌم بجدة  11

 التوزٌع الكمً لألهداف العامة والتفصٌلٌة والبرامج المقترحة 11

 البرامج والمشروعات 13

 نموذج توثٌق البرامج 14

 نموذج متابعة  برامج الخطة المدرسٌة 15

 لبرامج الخطة المدرسٌة البرنامج  الزمنً 16

 بٌان بالبرامج الثابتة فً المدرسة والمطلوب تنفٌذها فً المدارس 17

 الخاتمة 18

 المالحق 19
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 



0  

 

 المتوسطة السادسة و التسعون بمحافظة جدة :اسم المدرسة 

 المتوسطة المرحلة

 مستؤجر :المبنى المدرسً 

 هـ0220 :تارٌخ التأسٌس 

 حكومً :نوع التعلٌم 

 ــــــــــ :هاتف المدرسة 

 ــــــــــــ البرٌد االلكترونً

 الفهدمدائن  :عنوان المدرسة

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 السادسة والتسعون بجدة المتوسطة

 



 

 :والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن وبعدالحمد هلل رب العالمٌن 

أن من أهم عوامل نجاح المدرسة  هو نجاح اإلنسان المسؤول عنها وتحدٌده للهدف المراد الوصول إلٌه لتحقٌقه 

ومدى كفاتة وقدرته على التخطٌط ، و أصبح التخطٌط ضرورٌاً وهاماً لكل مجاالت الحٌاة وهو أكثر أهمٌة فً المجال 

لتربوي ونظراً ألهمٌة التخطٌط فال بد أن نسعى جاهدٌن لوضع األهداف وتحدٌدها وتنفٌذها وطرق تقوٌمها ومتابعتها ا

لذلك كان من أهداف خطتنا رصد الواقع المدرسً و تحلٌله ومعرفة الظروف المحٌطة به واإلفادة من ذلك . وتطوٌرها 

المدرسٌة و إعداد جٌل متوافق مع متطلبات العصر الحدٌث  فً التعامل مع محاور العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة

 ( .مدرستنا الحبٌبة ) وترسٌخ القٌم واالتجاهات التربوٌة لكل من ٌنتمً إلى هذا الصرح الشامخ 

 لذا فنحن نسعى دائما ً إلى إعداد النشأة السلٌمة إعداداً شامالً لكل جوانب الحٌاة الجسمٌة و العقلٌة والوجدانٌة لتكوٌن

مواطنات إٌجابٌات قادرات على التكٌف مع المجتمع بأحسن صورة ممكنة وتنمٌة االعتزاز بالنفس لدٌهن ودورهن 

 .دٌننا اإلسالمً الحنٌف   والعمل على ترسٌخ القٌم واالتجاهات التربوٌة التً تتماشى مع. القٌادي فً المجتمع 

 وباهلل التوفٌق
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 مدٌرة المدرسة 

 فاطمة الغشٌري



  

 فرٌق التخطٌط

نحن كفرٌق عمل ندرك أن التخطٌط منهج إنسانً ٌستهدف إجراءات فً الحاضر ُتجنى ثمارها 

وهو مجموعة من التدابٌر المعتمدة الموجهة بالقرارات واإلجراءات العلمٌة ،المستقبلفً 

الستشراق المستقبل بناًء على معطٌات الحاضر والماضً عن طرٌق استخدام الموارد البشرٌة 

والطبٌعٌة المتاحة لتلبٌة احتٌاجات مستقبلٌة لم تنشأ بعد بما ٌحقق ضمان االستمرارٌة 

 ...بأقل جهد ممكن وتحسٌن األداء والتطوٌر وتحقٌق األهداف 

لذا نسعى دائما على أن تكون بٌئتنا هً البٌئة  الخصبة الُمنتجة والُمحفزة للعمل واضعٌن 

نصب أعٌننا برامج ومشروعات لمعالجة الضعف مع  استٌعاب المتغٌرات والمستجدات فً 

منها أهدافنا  لتحقٌق األمان  المٌدان التربوي وتحدٌد القضاٌا االستٌراتٌجٌة التً تنطلق

 .لنحقق معاً أعلى المستوٌات  والرفاهٌة والتعلٌم الجٌد واألفضل بإذن هللا

 ونرجو من هللا سبحانه وتعالى  التوفٌق والنجاح
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  الوكٌلةالوكٌلة  م

   مرشدة الطالباتمرشدة الطالبات  م

  الكاتبةالكاتبة  ن

  ((ِغؤوٌخ  األِٓ واٌغالِخ ِغؤوٌخ  األِٓ واٌغالِخ ) )   محضرة مختبر محضرة مختبر   ش

 رائدة نشاط رائدة نشاط   ع

   المراقبةالمراقبة  أ

   ((مراقبة مراقبة ثؼًّ ثؼًّ   قائمةقائمة) ) معلمة معلمة   ص

  ((مندوبة وحدة التربٌة اإلسالمٌةمندوبة وحدة التربٌة اإلسالمٌة))معلمة  معلمة   س

   ((ِغؤوٌخ اإلراػخ ِغؤوٌخ اإلراػخ ) ) ِؼٍّخ  ِؼٍّخ     ز

   ((اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ))ِؼٍّخ ِؼٍّخ    ص

   ((اٌشَبػُبد اٌشَبػُبد ) ) ِؼٍّخ  ِؼٍّخ     هـ

   ((اٌؼٍىَ اٌؼٍىَ ) ) ِؼٍّخ  ِؼٍّخ      إ
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             بشأن مناقشة برامج الخطة  :موضـــــــــوعه                        (  1)      :  رقم اإلجتمــاع
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 المدٌرة فاطمة الغشٌري 1
 

 الوكٌلة هٌاء العرفً 2
 

 الوكٌلةالوكٌلة م 3
 

 مرشدة الطالباتمرشدة الطالبات م 4
 

 الكاتبةالكاتبة ن 5
 

 ((مسؤولة األمن والسالمة  مسؤولة األمن والسالمة  ) ) محضرة مختبر محضرة مختبر  ش 6
 

 رائدة نشاطرائدة نشاط ع 7
 

 المراقبةالمراقبة أ 8
 

 ((بعمل مراقبة  بعمل مراقبة  لبئّخ لبئّخ )  )  ِؼٍّخ   ِؼٍّخ    ص 9
 

 ((مندوبة وحدة التربٌة  اإلسالمٌة  مندوبة وحدة التربٌة  اإلسالمٌة  ) ) معلمة  معلمة   س 11
 

 معلمةمعلمة ز 11
 

 ِؼٍّخ اٌٍغخ اٌؼشثُخِؼٍّخ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ص 11
 

 ِؼٍّخ اٌشَبػُبدِؼٍّخ اٌشَبػُبد هـ 13
 

 ِؼٍّخ اٌؼٍىَِؼٍّخ اٌؼٍىَ إ 14
 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 والسٌاساتقسم التخطٌط / إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 والتعلٌموزارة التربٌة 

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 : جدول األعمال 

 . مناقشة نماذج الخطة مع أعضاء الفرٌق وإجراء ما ٌلزم من تعدٌالت  -1  

 . اعتماد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة من قبل جمٌع أعضاء الفرٌق   -1 

 . التعرٌف بأنه سٌتم إرسال الخطة لمشرفة اإلدارة المدرسٌة لإلطالع علٌها وإبداء مرئٌاتها ومن ثم  اعتمادها  -3 

 . تكلٌف األعضاء بمسئولٌة متابعة وتنفٌذ البرامج وفق التوزٌع السابق  فً الزمن المحدد لكل برنامج  اعتماد-4

 .  للمسئولة عن تنظٌم إضبارة الخطة لحفظها ( مبٌضات   –مسودات ) خطة تسلٌم كافة النماذج والمطبوعات الخاصة بال -5 

  .توجٌهات وتوصٌات   -6 

  محضـر االجتماع

  ...هـ     تم االجتماع  بفرٌق التخطٌط  لمناقشة جدول األعمال التالً   1431/   11 /  5انه فً ٌوم   األربعاء   الموافق  

نماذج الخطة بعد إعدادها ومناقشتها مع أعضاء فرٌق الخطة وإجراء التعدٌالت الالزمة واعتماد الخطة التشغٌلٌة تم بحمد هللا وشكره االطالع على 

 . للمدرسة من قبل أعضاء فرٌق الخطة

  -:التوجٌهات والتوصٌات 

  لحفظهاللمسئولة عن تنظٌم إضبارة الخطة ( مبٌضات  –مسودات ) تسلٌم كافة النماذج والمطبوعات الخاصة بالخطة  •

  . .تكلٌف أعضاء فرٌق التخطٌط بمسئولٌة متابعة وتنفٌذ البرامج  •

  .االلتزام بالزمن المحدد لكل برنامج * •

  (..3،1،1)التأكٌد على أعضاء فرٌق الخطة بإدراج البرامج التابعة لهدف تفصٌلً واحد فً نموذج * •

 وهللا ولً التوفٌق

 

  متابعة وتنفٌذ البرامج            بشأن   :موضـــــــــوعه                        (  3)      :  رقم اإلجتمــاع

 فرٌق الخطة  :الفئة المستهدفة                                 اإلدارة :مــقـــره  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌع المهمة االسم   م

  المدٌرة  فاطمة الغشٌري  1

  الوكٌلة   هٌاء العرفً  2
   الوكٌلةالوكٌلة  م  3

    مرشدة الطالباتمرشدة الطالبات  م  4
   الكاتبةالكاتبة  ن  5
   ((األِٓ واٌغالِخ األِٓ واٌغالِخ   مسؤولةمسؤولة) ) محضرة مختبر  محضرة مختبر    ش  6

  رائدة نشاط رائدة نشاط   ع  7
    المراقبةالمراقبة  أ  8
  ( ( مراقبة  مراقبة  لبئّخ ثؼًّ لبئّخ ثؼًّ )  )  ِؼٍّخ   ِؼٍّخ       ص  9

   ((مندوبة وحدة التربٌة اإلسالمٌة  مندوبة وحدة التربٌة اإلسالمٌة  ))معلمة  معلمة   س 11
  معلمة معلمة  ز 11
    ((اٌٍغخ اٌؼشثُخ  اٌٍغخ اٌؼشثُخ  )  )  ِؼٍّخ ِؼٍّخ    ص 11

    ((اٌشَبػُبد اٌشَبػُبد ))ِؼٍّخ   ِؼٍّخ      هـ 13
    ((اٌؼٍىَ اٌؼٍىَ ) ) ِؼٍّخ   ِؼٍّخ       إ  14

 

 السعودٌةالمملكة العربٌة 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالرجوع إلى

 استمارة تشخيص الواقع

 المدرسي المحوسبة

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 السادسة والتسعون بجدةالمتوسطة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تشخيص  

   استمارة الواقع المدرسي المحوسبة

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 والتسعون بجدةالمتوسطة السادسة 
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ِىلغ اٌّذسعخ ؤىع 

 اٌطشَك اٌّؤدٌ إٌُهب

اٌطشق اٌّؼجذح وعهىٌخ اٌىطىي 

َذزغت ِٓ اٌفشص واٌؼىظ ٌٍّذسعخ 

 .ِٓ اٌزهذَذاد 

…………… 

فرصة إٌجابٌة  لسهولة 
 الطرٌق معبد وسهل الوصول إلٌها الوصول إلى المدرسة 

 معبد

وظبئف وِهٓ أوٌُبء 

 األِىس

ِهٓ أوٌُبء األِىس لذ رذزغت ِٓ 

اٌفشص أو اٌزذذَبد دغت اٌّهٓ 

اٌغبٌجخ ٌذي أوٌُبء األِىس واٌّغزىي 

اٌّؼُشٍ ٌهُ وِذي دػُ أوٌُبء األِىس 

 ٌٍؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ 

 زعبد العزٌإدارٌات بجامعة الملك / التربٌة و التعلٌم  إدارةموظفون و موظفات 

 فرصة إٌجابٌة لتبادل الخبرات 
 مستشفى الملك فهد ---موظفات مراكز صحٌة 

 مهندسون

 موظفون قطاع خاص/ حرفٌون 

  

أهُ األٔشطخ االلزظبدَخ فٍ 

 اٌّجزّغ اٌّذُؾ ثبٌّذسعخ

األٔشطخ االلزظبدَخ ثبٌّجزّغ اٌّذُؾ 

ثبٌّذسعخ لذ َىىْ ِٓ اٌفشص اٌّزبدخ 

 .أو ِٓ اٌزذذَبد اٌّذُطخ ٌٍّذسعخ 

 مطاعم

فرصة إٌجابٌة  تساعد على 
 تنفٌذ برامج وأنشطة مختلفة 

 مركز صحً

 مراكز تجارٌة

 مكتبات مدرسٌة 

  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 السادسة والتسعون بجدةالمتوسطة 
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ِؼذالد اٌزذبق اٌطبٌجبد 

ثبٌظف األوي  ِٓ وً 

 ِشدٍخ

 

 (ٔغجخ إٌّى)

:                                                      فٍ اٌزؼٍُُ اٌذىىٍِ  

ٌغُش اٌغؼىدَبد،  ورٌه  % 8... و  ٌٍغؼىدَبد%  3.5

فٍ دبي لجىي اٌّذسعخ ٌٍّٕى ، أِب إْ وبٔذ ظشوف اٌّذسعخ 

غُش ِغبػذح ػًٍ إٌّى أو لبثٍخ ٌٍّٕى ثشىً وجُش فال َزُ 

 .إٌظش إًٌ اٌّؼُبس

ٌغُش %  3ٌٍغؼىدَبد ،  و %  6  وإرا صاد إٌّى ػٓ

ِٓ ٔمبؽ ٓ غُش وجىد ظشوف خبطخ َؼّذ رٌه اٌغؼىدَبد ِ

 .ثبٌّذسعخ ف اٌؼؼ

 ِغ األخز فٍ االػزجبس لذسح اٌّجًٕ االعزُؼبثُخ    

 اٌزؼٍُُ اٌذىىٍِٔغجخ إٌّى  واٌزغُش ثُٓ اٌغٕزُٓ  اٌغبثمزُٓ فٍ 

ػؼف ثغت ِىلغ 

اٌّذسعخ فٍ دٍ ثه ٔغجخ 

 اٌىافذَٓ وضُشح 
 %12.9 ٌٍغؼىدَبد

 %4..4- دٌغُش اٌغؼىدَب

  
(  إجّبٌٍ ػذد اٌطبٌجبد  )  ِـٓ %  5  :األهٍٍ فٍ اٌزؼٍُُ   

ِغ األخز فٍ االػزجبس  ِب ٔمض أو صاد ػٓ رٌه َؼذ ػؼفب  و

 لذسح اٌّجًٕ االعزُؼبثُخ  

 اٌزؼٍُُ األهٍٍفٍ ٔغجخ إٌّى  واٌزغُش ثُٓ اٌغٕزُٓ  اٌغبثمزُٓ 

  

 !DIV/0# جٍّخ ٔغجخ إٌّى

 ٔغجخ اٌّؼُذاد
وإْ ٌٍّزىعطخ % 5 ٔـغــجخ اٌّؼـُذاد  َجت أال رزجـبوص

 .رجبوصرهب رؼزجش ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف ٌٍّذسعـخ واٌؼىظ طذُخ 

 اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ ٔغجخ اٌّؼُذاد فٍ اٌظف
اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ
لىح  ٌىجىد ِؼٍّبد راد 

وفبءح واعزخذاَ 

اعزشارُجُبد اٌزؼٍُ 

 اٌذذَضخ

 %... %... األوي

 %7.. %9.. اٌضبٍٔ

 %... %... اٌضبٌش

رىصَؼبد ٔغت اٌطبٌجبد 

وفك ِؼذالد اٌذسجبد 

 اٌىٍُخ ٌٍٕجبح

ٌُُؼذ ِٓ ٔمبؽ ( فأوضش %  75)َجت أْ  َذمك إٌغت اٌزبٌُخ فٍ فئخ 

 اٌمىح ٌٍّذسعخ  وإال ُػذ ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف فٍ رىصَؼبد ٔغت  إٌجبح 

 فأوضش %   65:األوي ِزىعؾ 

 فأوضش %  .7:اٌضبٍٔ ِزىعؾ 

 فأوضش %  75: اٌضبٌش ِزىعؾ 

 اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ ٔغجخ رمذَش اٌطبٌجخ فٍ اٌظف
اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ
لىح  ٌذشص اٌّؼٍّبد 

واٌّزبثؼخ اٌّغزّشح ِٓ 

 األِىس أوٌُبء

 %97.1 %97.2 األوي

 %94.6 %93.9 اٌضبٍٔ

 %..93 %99.1 اٌضبٌش

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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 ٔغت اٌزغشة 
وِب صاد ػٓ رٌه  َُؼذ ِٓ   % 1 اٌّؼذي اٌطجُؼٍ ٌٍزغشة

 ٔمبؽ اٌؼؼف 

 اٌغٕخ  اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

لىح  ٌذشص اٌّذسعخ ػًٍ 

رهُئخ إٌّبر إٌّبعت 

 ٌٍطبٌجبد 

..3% ..5% 

صَبدح أو ٔمظبْ  ٔغجخ 

اٌخشَجبد إٌبجذبد فٍ 

اٌغٕخ إٌهبئُخ  خالي 

 اٌؼبُِٓ  األخُشَٓ  

إرا صادد ٔغجخ إٌجبح ٌٍخشَجبد فٍ اٌؼبَ اٌضبٍٔ ػٓ اٌؼبَ     

وإرا َُؼذ ٔمطخ لىح ٌٍّذسعخ %   5 اٌغبثك ٌه ثّؼذي

وِبثُٓ إٌغجزُٓ ،  رـُؼذ ٔمطخ ػؼف%  5أخفؼذ ثٕغجخ

 .   رؼزجش ٔمطخ ِذبَذح

فأوضش %  95إرا وبٔذ ٔغجخ إٌجبح ٌٍخشَجبد ٌٍؼبَ األوي   -

 .  رؼذ  أٌ صَبدح فٍ إٌغجخ فٍ اٌؼبَ اٌزبٌٍ ٔمطخ لىح ٌٍّذسعخ 

ٔغجخ إٌجبح 

 اٌىٍُخ ٌٍظف 

جً اٌغٕخ ِب ل

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

اٌفشق ثُٓ 

 إٌغجزُٓ

 %... %....1 %....1 اٌضبٌش

ـشوخ أزمــبي اٌطبٌجبد ِٓ  د

 و إًٌ اٌّذسعخ

ٔغجخ دــشوخ أزمبي اٌطبٌجــبد إًٌ اٌّذسعــخ صادد ٌى 

واٌؼىظ ( ِٕطمخ جزة)  فزـُؼذ ٔمطــخ لـىح%  5ػٓ 

ِغ ِالدظخ لذسح اٌّجًٕ ( ِٕطمخ ؽشد ) طذُخ 

 .االعزُؼبثُخ فٍ رٌه 

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ
لىح  فبٌّذسعخ ِٕطمخ جزة 

ٌٍطبٌجبد ثغت اٌجذَخ 

وِشؤخ اإلداسح  واالٔؼجبؽ

 اٌّذسعُخ 

-..3% 4.8% 

 اٌفشق ثُٓ ٔغجزٍ دشوخ االٔزمبي فٍ اٌغٕزُٓ األخُشرُٓ

5.1% 

 ٔىػُخ إٌزبئج 

 .ٔمبؽ اٌؼؼف وِب ٔمض ػٓ رٌه َُؼذ ِٓ فأوضش % .8ٔغجخ إٌجبح فٍ اٌّبدح وىً  

 .وّؼذي ٌٍزذغٓ إٌىػٍ فٍ االسرمبء ٌٍّغزىي األػًٍ ِٓ خالي اٌفشق ثُٓ اٌغٕزُٓ % .1ثبٌٕغجخ ٌىً ِبدح فبٌّطٍىة رذمُك  

 فأوضش%  .9َذغت ِؼُبس اٌزذغٓ إٌىػٍ ٌٍذبطالد ػًٍ فئخ  

 :  فمؾ ػًٍ إٌذى اٌزبٌٍ %  89 - 75واٌذبطالد ػًٍ 

 .  فأوضش ٔمطخ لىح % .1 

 .  ٔمطخ ػؼف فألً َؼزجش %  1  

 من ورقة الطالبات(6)ٌراجع جدول 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 جدةإدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة 

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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 (ؽبٌجخ/ ِؼٍّخ )ِؼذي  
ؽبٌجخ  ورمشة اإلجبثخ أللشة (  .2: ) ِؼٍّخ  (  1) ػذد  

 ػذد طذُخ 

 .    ِب صاد ػٓ هزا اٌّؼذي أو ٔمض فهى ٔمطخ ػؼف  -

ػؼف  دُش َىجذ ِىاد َٕمض  اٌؼبَ اٌذبٌٍ

فُهب ٔظُت اٌّؼٍّخ ػٓ 

 ِؼٍّخ/ ؽبٌجخ 13 اٌّؼُبس

ػذد عبػبد ِّبسعخ 

 اٌطبٌجخ ٌؤلٔشطخ

ٔمطخ  )ٌزؼذ   عــبػبد أعــجىػُب  ( 4- 3) اٌّطـٍىة رذمُك 

ػٓ رٌه أو ٔمض ػٓ عبػخ ؤظف  فهى ِب صاد و(  لـىح 

  .ػؼف ٔمطخ 
لىح إللجبي اٌطبٌجبد ورجبوثهٓ  4

ِغ األٔشطخ اٌغُش طفُخ 

ورفشَغ ؽبلزهٓ ِٓ خالي 

األٔشطخ ورذمُك اٌشغجبد  

 واٌهىاَبد     

 

لىح  ثغت  رٕفُز ثشاِج  

عٍىوُخ ٌشػبَخ اٌطبٌجبد 

ورىفُش ثُئخ رشثىَخ إِٔخ ِذجخ 

ثُٓ  واالدزشاَأعبعهب اٌىد 

اٌّؼٍّبد  واٌطبٌجبد وثُٓ 

 . اٌطبٌجبد ثؼؼهٓ ٌجؼغ   

 

 

لىح ٌٍزىػُخ اٌّغزّشح ِٓ   

ػًٍ  اٌّزشرجخ ٌآلصبساإلداسح 

                                                                                                            اٌغُبة                                                                                                                       

اٌظفُخ ػذد األٔشطخ غُش 

 ٌخذِخ اٌطبٌجبد

إرا ثٍغ ػذد األٔشــطخ غُش اٌظفُخ فٍ  اٌؼبَ اٌذساعٍ              

ػذ ٔمطخ ٔشبؽب  ( 15إًٌ  .1)ِٓ ُُ ُ ِب ٔمض ٌٍّذسعـخ ولىح رـ

( 25)  ِب صاد ػٓ ، وػؼف  َُؼذ ٔمطـخأٔشطه (  8) ػٓ    

 .وزٌه  ٔمطـخ ػؼفَـُؼذ  ٔشبؽب  

 اٌغبثمخاٌغٕخ 

15 

اٌّشىالد اٌزٍ رشىً ػذد 

ظبهشح ػبِخ ثُٓ اٌطبٌجبد  

 وثُٓ اٌطبٌجبد واٌّؼٍّبد

ػذد اٌّشىالد وخبطخ اٌّشىالد اٌغٍىوُخ وٍّب صاد       

فٍ اٌّذسعخ ِغ األخز  ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼفواألخاللُخ  ُػذ ّ رٌه 

فٍ االػزجبس إجّبٌٍ ػذد اٌطبٌجبد وَزشن رمذَش رٌه  ٌّششفخ 

اٌّذسعخ ثٕبء ػًٍ آصبس اٌّشىالد اإلداسح اٌّذسعُخ وِذَشح 

 .اٌغٍجُخ أو اإلَجبثُخ  

 إجّبٌٍ ػذد اٌّشىالد

. 

 بدٔغجخ أزظبَ اٌطبٌج

 فٍ اٌّشدٍخ اٌّزىعطخ%   96ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد

 . وِب ٔمض ػٓ رٌه فهى ٔمطخ ػؼف

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغبثمخاٌغٕخ ِب لجً 

96.3% 96.8% 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 والتعلٌم بمحافظة جدة إدارة التربٌة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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ٌّذسعخ ِٓ إداسح اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ وِىبرت لشة ا َُؼذ      

 .ِٓ اٌفشص اٌّزبدخ اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ وِشوض اإلشــشاف 

وثبٌٕغــجخ ٌٍّذاسط اٌمشَجــخ ِٕهب َؼزّذ األِــش ػًٍ ِــذي 

 .اٌذػُ ِٓ ػذِه فٍ ادزغبثهب وفشطخ أو رهذَذ 

 (   25)   وُ  1

فشطخ ٌغهىٌخ اٌىطىي 

إًٌ ِىزت اٌزشثُخ 

واٌزؼٍُُ ولشثهب ِٓ 

ِذاسط اٌذٍ ٌزجبدي 

 اٌخجشاد 

   :   اٌمشة واٌجؼذ ػٓ

 

 إداسح اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ ثبٌّذبفظخ                  -1 

 ِىبرت اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ -2    

 وِذاسط اٌذٍ - 3 

 (   .2)   وُ  2

 

 28/ة 8/َ 72/س ألشة ِذاسط اٌجٕبد -3

 إٌّبهً األهٍُخ/س/َ.اٌغشواد /ة ألشة ِذاسط اٌجُٕٓ -3

 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر 

   15 فظً  24ــ  18ِٓ  أػـــذاد اٌفظــىي 

 وضبفــخ اٌطــبٌجـــبد فٍ اٌفظىي 

 :اٌّذاسط األهٍُخ 

 :                                َجت أْ رىىْ ٔغجخ اٌفظـىي راد اٌىضبفخ    

    .فأوضش% 75( ؽبٌجخ   .2ألً ِٓ) 

 :اٌّذاسط اٌذىىُِخ اٌّغزأجشح 

 :                                َجت أْ رىىْ ٔغجخ اٌفظـىي راد اٌىضبفخ   

 .فأوضش% .5( ؽبٌجخ  35ـ  .2ِٓ) 

 : جبٍٔ اٌذىىُِخ اٌّذاسط راد اٌّ

:                                َجت أْ رىىْ ٔغجخ اٌفظـىي راد اٌىضبفخ      

 . فأوضش% .5( ؽبٌجخ  .4ــ36ِٓ ) 

ُػذد ِٓ ٔمبؽ  %.5ػٓإٌغجخ فٍ أٌ ِٕهب  أخفؼذإرا 

 .     ؼؼف اٌ

 !DIV/0# ِذاسط أهٍُخ

  
 !DIV/0# بٍٔ دىىُِخِج

 %....1 دىىُِخ ِغزأجشح

ِـؼـــذي ٔظــُت اٌطــبٌجــخ ِٓ 

 اٌّغبدخ اٌّخظظخ 

وٌى .   ؽبٌجخ َُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌمىح/ ِزش ِشثغ (  2)  صاد ػٓ إرا   

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

 اٌغٕخ اٌغبثمخ
 المبنىضعف ألن 

مستأجر ومساحة 
 الفصول صغٌرة 

 ؽبٌجخ/ 2َ 92..

 شافك إٌشبؽ  ثبٌّذسعخ ِ
 ٔمبؽ اٌمىح ػذ رٌه ِٓ رىفشد اٌّشافك واعزخذِذ ثفبػٍُخ وٍّب

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

 جٌدة اٌزمُُُ إٌهبئٍ ٌظُبٔخ اٌّجًٕ اٌّذسعٍ ِشح فٍ اٌشهش ػذد ِشاد اٌظُبٔخ

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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 ِزىعؾ عٕىاد اٌخجشح    
ٔمبؽ رؼزجش ِٓ  عٕىاد( 5)ٔمض ػٓ وِب لىح فأوضش رؼذ ٔمطخ  عٕىاد( 7)

  .اٌؼؼف

قوة   كلما زادت سنوات الخبرة  اٌؼبَ اٌذبٌٍ
 13 المعلمة الكفاءة  اكتسبت

اٌّزىعؾ اٌؼّشٌ 

 ٌّٕغىثبد اٌّذسعخ

وِب ػذا رٌه صَبدح أو ٔمظب َؼذ اٌمىح َؼذ ِٓ ٔمبؽ عٕخ  .5عٕخ إًٌ  .3ِٓ 

 اٌؼؼف ِٓ ٔمبؽ
 قوة  ألنها أكثر عطاًء وحماساً  39

ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ 

 ِؤهالد رشثىَخ  

 ِٓ اٌذبطالد ػًٍ ِؤهً رشثىٌ  فأوضش % 75ٔغجخ            

 .ٌٍّذسعخ اٌمـىح َُؼذ ػّٓ ٔمبؽ (   ِٓ اٌؼذد اإلجّبٌٍ ٌٍّؼٍّبد) 

ٔمبؽ  َؼذ ػّٓ  %.5ٔغـجخ اٌذبطالد ػًٍ ِؤهـً رشثىٌ ػٓ  ٔمظذ وإرا  -

 .اٌؼؼف 

 اٌؼبَ اٌذبٌٍ

قوة نسبة الحاصالت على مؤهالت 
 تربوٌة وغٌر تربوٌة 

94.6% 

ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ 

 رشثىَخ  غُش ِؤهالد 

% .5وإدا وبٔذ إٌغجخ  فألً َؼذ ٔمطخ لىح ٌٍّذسعخ% 25إرا وبٔذ إٌغجخ 

 ٌٍّذسعخ فأوضش َؼذ ٔمطخ ػؼف
5.4% 

ػذد إٌّغىثبد ؤغجخ  

 اٌؼجض واٌضَبدح 
 .فُُؼذ هزا ٔمطخ ػؼف %  .1 ٔغجخ  اٌؼجض أو اٌضَبدح ػٓ صاددإرا 

فً ورقة (  1) ٌراجع  جدول رقم   اٌضَبدحٔغجخ  ٔغجخ اٌؼجض
 %5.6 %2.8 الهٌئة اإلشرافٌة والتعلٌمٌة

ٔظُت اٌّؼٍّخ ِزىعؾ 

 ِٓ اٌذظض

ِب خبٌف رٌه ٔمظبٔب  أو صَبدح فُؼذ ٔمطخ دظخ أعجىػُب و(  24ــ  21 )ِٓ  

 . ٌٍّذسعخ ورمشة اإلجبثخ أللشة ػذد طذُخ   ػؼف
17 

ٌراجع  ورقة الهٌئة اإلشرافٌة 
ٔغجخ اٌّؼٍّبد اٌؼبِالد   والتعلٌمٌة

 فٍ أػّبي غُش اٌزذسَظ

َُجًٕ ػًٍ ٔغــجخ اٌّؼٍّبد غُش اٌمبئّـبد ثبٌزـذسَظ إًٌ جّــٍخ اٌّؼٍّـبد     

 % ..1ثذُش ال رزجبوص
...% 

 ٔغجخ أزظبَ اٌّؼٍّبد 
عىاء وبْ اٌغُبة ثؼزس أو ثذوْ ػزس وِب %  7ٌٍغُبة هى اٌّؼُبس اٌّمجىي  

% 93اٌّمجىي ٌالٔزظبَ هى اٌّؼُبس  أْصاد ػٓ  رٌه َُؼذ ٔمطخ ػؼف  أٌ 

 فأوضش

ضعف  بسب كثرة اإلجازات وبعد  اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ
 %89.9 %88.3 السكن عن مقر المدرسة 

 ٕمً اٌّؼٍّبد دشوخ ر
َؼذ % 5صاد ػٓ وِب لىح  ووٍّب لً فهى ٔمطخ %5 اٌّؼذي اٌّمجىي ٌٍٕمً هى

 .ٔمطخ ػؼف

إٌّمىالد فٍ اٌغٕخ  ٔغجخ

 ِب لجً اٌغبثمخ

ٔغجخ إٌّمىالد فٍ اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

ضعف  بسب بعد السكن عن مقر 
 المدرسة وصعوبة المواصالت 

6.7% ...% 

 اٌشاغجبد فٍ إٌمً اٌشاغجبد فٍ إٌمً

13.3% 1..3% 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 والتسعون بجدةالمتوسطة السادسة 
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رمىَُ األداء اٌىظُفٍ 

 ٌّٕغىثبد اٌّذسعخ

إرا وطٍذ ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ رمذَش ِّزبص إًٌ :    اٌمىح 

فأوضش رؼزجش ٔمطخ لىح ٌٍّذسعخ ،  أو وطٍذ ٔغجخ %  .5

و ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ رمذَش %  25اٌذبطالد ػًٍ ِّزبص

 .رـُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌمىح وزٌه %   75جُذ جذا  إًٌ 

إرا ٔمظذ ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ رمذَش ِّزبص ػٓ : ٌؼؼف ا

، أو % .5، واٌذبطالد ػًٍ  رمذَش جُذ جذا  ػٓ % 25

 شرمذَش غُ  -وجذد ٔغجخ ِٓ اٌذبطالد ػًٍ رمذَش ِشػٍ 

 .اٌّشػٍ ثبٌّذسعخ رـُؼذ ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف ثبٌّذسعخ 

 .ؽ اٌمىح أو اٌؼؼف أٌ دبالد ٌُ رزوش فٍ ٔمب: اٌّذبَذح 

 اٌغٕخ اٌغبثمخ

قوة لوجود معلمات ذوات 
 األداءكفاءات وتمٌز فً 

استراتٌجٌات تدرٌس  وإتباع
 حدٌثة وتفعٌل وسائل التقنٌة 

 إٌغجخ اٌزمذَش

 %72.2 ِّزبص

 %22.2 جُذ جذا

 %5.6 جُذ

 %... ِشػٍ

 %... غُش ِشػٍ

 %... ثذوْ رمذَش

 %....1 اٌّجّىع

ِؼذي األٔشطخ غُش اٌظفُخ 

اٌزٍ رششف ػٍُهب اٌّؼٍّخ أو 

 رشبسن فُهب

اٌّؼُــبس اٌّمجــىي ٌّؼـذي األٔشـــطخ اٌزٍ رششف ػٍُهب 

ِؼٍّخ وِب / أٔشطخ (  5 -3 )أو رشبسن فُهب هـى  اٌّؼٍّــخ

 .صاد أو ٔمض ػٓ رٌه َُؼذ ٔمطخ ػؼف

المعلمات على قوة  لحرص  اٌغٕخ اٌغبثمخ
 تفعٌل  األنشطة الغٌر صفٌة

3 

 اٌزذسَت أصٕبء اٌخذِخ 

% 25 إرا وطٍذ ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ رذسَت ِزخظض إًٌ 

وأوضش ٌٍذبطالد ػًٍ اٌزذسَت اٌؼبَ  ُػـّذ رٌه  % .1فأوضش   و

 ِٓ ٔمبؽ اٌمىح ٌٍّذسعخ 

وإرا صادد ٔغجخ اٌذبطالد ػًٍ رذسَت ِزخظض فٍ اٌؼبَ  -

، واٌذبطالد ػًٍ %   75ػٓ ( فٍ اٌفزشح اٌظجبدُخ) اٌىادذ

ذظىي  ػّذ رٌه ِٓ ٔمبؽ اٌؼؼف ٌ%  .3اٌزذسَت اٌؼبَ ػٓ

اٌزذسَت ػًٍ دغبة اٌزذسَظ               وأٌ ٔغجخ فٍ 

 .اٌزذسَت اٌّغبئٍ رؼذ ٔمطخ لىح ٌٍّذسعخ

قوة  لحرص المعلمات على  اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ اٌظجبدٍاٌزذسَت 
التطوٌر ومواكبة المستجدات 

 والمتغٌرات فً المٌدان 
 %72.2 %67.6 ِزخظض

 %13.9 %8..1 رذسَت ػبَ

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ اٌزذسَت اٌّغبئٍ

 %... %... ِزخظض  

 %5.6 %2.7 رذسَت ػبَ

اٌؼجض واٌضَبدح فٍ أػذاد 

 اٌّغزخذُِٓ
 1- ِغزخذِبد 1- ِشاعً 1 دبسط

 ضعف                

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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 نسبة إجادة الحاسوب

فً العام التالً   % 55وفً العام األول  % 51النسبة عن زادت إذا 

ضعف ٌُعد نقطة   %41نقص عن للمدرسة ، وما  نقاط القوةتُعد من 

 .فً المدرسة

 السنة السابقة السنة ما قبل السابقة

 قوة للرغبة فً تطوٌر األداء  

 وتحسٌن الكفاٌات
6449% 7141% 

المشكالت والتحقٌقات بٌن 

 منسوبات المدرسة

كلما زاد عــدد المشــكالت وانعكس أثرهـا سـلباً على األداء عّد ذلك 

من نقاط الضعف ، والعكس صحٌح مع األخذ فً االعتبار إجمالً 

، وٌترك تقدٌر ذلك لمشرفة اإلدارة المدرسٌة  منسوبات المدرسة

 .ومدٌرة المدرسة 

 عدد المشكالت

قوة لتوفٌر بٌئة تربوٌة أمنة ومجتمع 

بٌن  واالحتراممدرسً قائم على الود 

 .منسوبات المدرسة 

1 

المســابقات التً فــازت فٌها 

المدرسة بأحد المراكز الثالث 

الممـــلكــة علــى مـســتوى 

أو المحافظة خالل العامٌن 

 السابقٌن

حتسب  كلما حصلت المدرسة على مراكز متقدمة  فً المسابقات ا

 (من المركز األول إلى الثالث ) للمدرسة نقاط القوة ذلك من 
 (الهٌئة اإلشرافٌة )   من  ورقة  (  11)  ٌراجع جدول رقم 

ت
فا
ضا

إ
 

 ..أخرى تذكر 

إسـهامات مدرسٌة أي نقـاط قـوة أو ضعف أو فـرص  أو تحدٌات أو 

فً خدمة إدارة التربٌة والتعلٌم  أو المجتمع المحلى  لم ترد فً 

 .المعاٌٌر السابقة تسجل 

 (إضافات أخرى )   ٌراجع  ورقة  

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة
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 موقع المدرسة ونوع الطرٌق المؤدي إلٌها   1
         

 وظائف ومهن أولٌاء األمور   1
         

 أهم األنشطة االقتصادٌة فً المجتمع المحٌط بالمدرسة   3
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 ( نسبة النمو ) الطالبات بالصف األول   التحاقمعدالت   1
         

 نسبة المعٌدات   1
         

 توزٌعات نسب الطالبات وفق معدالت الدرجات الكلٌة للنجاح   3
         

 نسب التسرب   4
         

 زٌادة أو نقصان نسبة الخرٌجات الناجحات فً السنة النهائٌة خالل العامٌن األخٌرٌن   5
         

 حركة انتقال الطالبات من وإلى المدرسة   6
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 نوعٌة النتائــــــــــــــج 7
         

 معدل المعلمة من الطالبات 8
         

 عدد ساعات ممارسة الطالبة لألنشطة 9
         

 عدد األنشطة غٌر الصفٌة لخدمة الطالبة 11
         

 عدد المشكالت التً تشكل ظاهرة عامة بٌن الطالبات وبٌن الطالبات والمعلمات 11
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 إدارة التربٌة والتعلٌم بالمنطقة( 1: القرب والبعد عن 

         
 ومراكز اإلشراف( 1

         
 ومـدارس الحـً( 3
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 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة
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 أعـداد الفصول   1
         

 كثافة الطالبات فً الفصول   3
         

 معدل نصٌب الطالبة من المساحة المخصصة   4
         

 مرافق النشاط بالمدرسة   5
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 متوسط سنوات الخبرة   1
         

 نسبة الحاصالت على مؤهالت تربوٌة   1
         

 نسبة الحاصالت على مؤهالت غٌر تربوٌة   3
         

 عـدد المنسوبات ونسبة العجز والزٌادة   4
         

 متوسط نصٌب المعلمة من الحصص   5
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 نسبة المعلمات العامالت فً أعمال غٌر التدرٌس   6
         

 نسبة انتظام المعلمات   7
         

 حركة تنقل المعلمات   8
         

 تقوٌم األداء الوظٌفً لمنسوبات المدرسة   9
         

 معدل األنشطة غٌر الصفٌة التً تشرف علٌها المعلمة أو تشارك فٌها   11
         

 التدرٌب أثناء الخدمة   11
 نسبة إجادة الحاسوب   11         
         

 المشكالت والتحقٌقات بٌن منسوبات المدرسة   13
         

المسابقات التً فازت بها المدرسة بأحد المراكز الثالث على مستوى المملكة   14
          أو المحافظة خالل العامٌن السابقٌن 
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فوز المدرسة بالمركز الثالث لمسابقة الفصول األربعة على مستوى  1
          مدارس مركز جنوب غرب

 المساهمة فً مراكز التسجٌل 1
         

 تكرٌم الطالبات المتفوقات على مستوى محافظة جدة 3
         

 (االبتكارات الٌدوٌة)استضافة قسم التفصٌل لدورة  4
         

حرص إدارة المدرسة على إطالع أولٌاء األمور على كل ما هو  5

          مستجد فً التعلٌم
 تسرب فً دورات المٌاه 6

         
 (جٌد جداً ) رفع الكفاءة المهنٌة للمعلمات الحاصالت على تقدٌر  7

         
 كفاءة وخبرة المعلمات 8

         
وجود المدرسة بالقرب من مركز صحً وبرامج لرفع مستوى  الوعً  9

          الصحً
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تعزٌز القٌم األخالقٌة 
فً المجتمع التربوي 

 التعلٌمً

المحافظة على الهوٌة اإلسالمٌة من تحدٌات 
 العولمة السلبٌة باستخدام مناهج علمٌة مناسبة 
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 انضباطً سر نجاحً
 . معلمات أكثر حرصاً على االلتزام بالدوام والتغلب على الصعاب والظروف    – 1

 (  سجل حضور وغٌاب المعلمات ) انتظام المعلمات  - 1

رعاٌة سلوك الطالبات بما ٌتناسب مع القٌم 
اإلسالمٌة وٌحقق إعدادهن للتفاعل االٌجابً مع 

 . منظومة التربٌة والتعلٌم

رسولً قدوتً األدب النبوي  
 سلوك راقً ومنهاج حٌاة

 . زٌادة إقبال الطالبات على المصلى .1

 طالبات متبعات لسنة نبٌنا الحبٌب ومطبقات الشرٌعة اإلسالمٌة  .1

 زٌادة البرامج التوعوٌة الهادفة إلى تعزٌز سلوكٌات 
 (. المعلمة القدوة ) 

 تأصٌل القٌم األخالقٌة 
 (غرس ) 

 تغٌر ملحوظ فً سلوكٌات الطالبات مع المعلمة ومع بعضهن البعض  -1

 انخفاض المخالفات والمشاكل  السلوكٌة للطالبات  -1

 (  سجل الحاالت الفردٌة ) قلة عدد إحالة الطالبات إلى المرشدة الطالبٌة  -3

 .عالقة ود واحترام بٌن الموظفات والطالبات  – 4

المشاركة الفاعلة فً المناسبات المختلفة بما ٌحقق 
 . تعزٌز القٌم األخالقٌة

 لغتً العربٌة 
 (كنز وعطاء ) 

مقاالت باللغة العربٌة الفصحى  -1. طالبات متدربات على كتابة القصائد الشعرٌة – 1
 نص تمثٌلً جٌد من إنتاج معلمات اللغة العربٌة   -3.للطالبات 

 أناشٌد متنوعة باللغة العربٌة الفصحى  -4

1 
تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة 

للنظام التربوي 
 .التعلٌمً

فً % 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة 
 المواد 

 ( اللغة االنجلٌزٌة ، العلوم ، القواعد ، الرٌاضٌات ) 
 للمرحلة المتوسطة 

2 

تجاوزك الصعاب ٌوصلك 
 لألمجاد

تحسن ملموس لمستوى الطالبات التحصٌلً خالل الفترات  – 1.   كشوف  الدرجات  -1
  .على النجاح والتفوق طالبات أكثر حرصاً  -3.  التقوٌمٌة 

 بالجد والمثابرة نحقق النجاح 
 كشوف الدرجات -1

  الزٌارة الصفٌة وتجاوب الطالبات مع المعلمة-1

3 
إثراء المناهج بما 

ٌحقق تنمٌة شخصٌة 
الطالبة وٌتناسب مع 

 .مستجدات المٌدان

تهٌئة المٌدان للمشروع الشامل لتطوٌر المناهج 
التهٌئة للمشروع الشامل  0 . وفق متطلبات المشروع

 لتطوٌر البرامج

 تجاوب الطالبات إٌجابٌاً للمشروع الشامل  -1الزٌارة الصفٌة    -1
 زٌادة استٌعاب الطالبات وارتفاع المستوى التحصٌلً  -3

 .كشف حضور األمهات لتوضٌح آلٌة وتقوٌم المشروع الشامل  - 4

4 
توفٌر البٌئة التربوٌة 

 التعلٌمٌة المواكبة
الحتٌاجات المٌدان 

 .ومستجداته

 2 . توفٌر بٌئة تربوٌة أمنة محفزة على التعلٌم والتعلم

 بٌئتً مملكتً
 حرص  الطالبات على المحافظة على مرافق المدرسة  -1مدرسة نظٌفة   -1

مساعدة الطالبات للمستخدمات على إبقاء الفناء نظٌف ووضع النفاٌات فً األماكن  -3
  .تدنً ملحوظ فً ظاهرة الكتابة على الجدران والطاوالت  -4.المخصصة لذلك 

 السالمة والوقاٌة

 حسن إجادة أغلبٌة الطالبات الستخدام طفاٌات الحرٌق  -1
طالبات ملمات بقواعد األمن والسالمة ٌتصرفن  بحكمة وهدوء  والبعد عن الضوضاء  -1

 والفوضى فً المواقف الطارئة
 طالبات ومعلمات متدربات على مواجهة الصعوبات والكوارث  -4.تنفٌذ  خطة اإلخالء  - 3

 9 عدد البرامج
 

 



 

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 هـ1431/   1431لعام     96جدول ٌوضح التوزٌع الكمً لألهداف العامة والتفصٌلٌة والبرامج المقترحة  للمتوسطة 

 مجموع البرامج المقترحة  األهداف التفصٌلٌة  األهداف العامة  م

 4 4 التعلٌمًتعزٌز القٌم األخالقٌة والمهنٌة ، واستثمارها فً المجتمع التربوي  1

 1 1 .تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً 1

 1 1 .إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة الطالبة وٌتناسب مع مستجدات المٌدان 3

 1 1 .توفٌر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة المواكبة الحتٌاجات المٌدان ومستجداته 4

 9 7 المجموع 

 



 

 السعودٌة المملكة العربٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

  مسمٌات البرامج  م

  تجاوزك الصعاب ٌوصلك لألمجاد  0

  بالمثابرة والجد نحقق النجاح  2

 انضباطً سر نجاحً   4

2  
 رسولً قدوتً 

  (المسئولٌة )األدب النبوي سلوك راقً ومنهاج حٌاه 

  (غرس )تؤصٌل القٌم األخالقٌة    5

  بٌئتً مملكتً  6

  السالمة والوقاٌة  7

  التهٌئة للمشروع الشامل لتطوٌر المناهج  8

  (كنز وعطاء ) لغتً  العربٌة   9

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم 

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 

   تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً    :الـهـــدف الـعـــام  

  .فً المرحلة المتوسطة    ( الجغرافٌا  –القواعد  -العلوم   –الرٌاضٌات ) فً المواد   تحسٌن معدالت النجاح النوعً   :الهــدف التفصٌـلً 

 

 املتطلبات   املدة الربامج    م

  اجلهة املسئولة

  مؤشرات حتقق اهلدف  الدعم اخلارجي

  املساندة  الرئيسة

3  

تجاوزك 
الصعاب 
ٌوصلك 
  لألمجاد

 عام دراسً كامل  

 من 

 هـ 0240/ 00/  06

 إلى 

 هـ  0242/ 6/  29

 فرٌق عمل 

 مادٌة -مستلزمات 

 –أوراق عمل  –هداٌا ) 
مذكرات لطرق  –حصص تقوٌة 

شهادات شكر -االستذكار الناجحة 
 ( وتقدٌر

 مٌزانٌة تشغٌلٌة 

  لاير( 500)

+ مدٌرة المدرسة 
المرشدة +الوكٌالت 

 المعلمات  +

المشرفات 
  الفنٌات للمواد  

 .كشوف  الدرجات  -0

تحسن ملموس لمستوى الطالبات  – 2 
 .التحصٌلً خالل الفترات التقوٌمٌة 

  .طالبات أكثر حرصاً على النجاح والتفوق  -4

 



 

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

  اٌّششذح اٌطالثٍخ+ ِذٌشح اٌّذسسخ   :اسم المسئول المباشر عن البرنامج  ٌألِزبدتزبوصن اٌصؼبة ٌىصٍه   :اسم البرنامج 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  وصف البرنامج
  وقت التنفيذ

  مخرجات البرنامج  أهداف البرنامج الخاصة
  إلى  من

  برنامج لتحسٌن نسبة النجاح
النوعً لمواد التدنً والوقوف 

على األسباب ومعالجتها من 
 : خالل

  عقد االجتماعات لمختلف الفئات 
المشرفات  –األمهات–المعلمات ) 

 لالستدالل بآرائهن ( الفنٌات
 مطوٌات لطرق االستذكار- 

شهادات شكر -برامج مساندة
 هداٌا  –وتقدٌر 

  الطالبات: الفئة المستهدفة 
  طٌلة العام : مدة البرنامج

 الدراسً 

 عام دراسً كامل 

  هـ0240/  00/  06
  هـ0242/ 6/  29

  ًأن تدرك الطالبة أن لألسباب التالٌة أثر لتدنً المستوى العلم 
 ... (.اإلهمال  –الغٌاب ) 
  بث روح التنافس الشرٌف وخاصة  بٌن المتفوقات للمحافظة

 على المراكز األولى 
  ( جٌد جداً  –جٌد )تحفٌز الطالبات الحاصالت على تقدٌر

 .للوصول بهن إلى أعلى المستوٌات والدرجات 
 ًتحفٌز الطالبات الضعٌفات لتجاوز التدن 
  تبصٌر األمهات بضرورة التواصل مع المدرسة للوقوف على

 المستوى التحصٌلً للطالبة
 ًتفعٌل حصص االنتظار واالستفادة منها فً مواد التدن  
  تهٌئة الطالبة نفسٌاً لالختبار الفصلً من خالل االختبارات

 الدورٌة والقصٌرة 
  النهوض بمستوى النجاح النوعً للطالبة.  

طالبات قادرات على تجاوز الصعاب فً مواد  •
 التدنً

 .طالبات ٌحققن مستوٌات دراسٌة متقدمة •
 خطط لمتابعة رعاٌة  الطالبات لكل الفئات  •
 توجٌهات تربوٌة إلى طرق  االستذكار الجٌد  •

 . حصص تقوٌة للطالبات  •
كتابة أسماء الطالبات المتفوقات فً لوحة  •

  .الشرف 

 

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  -4

  ػاللتهب ثبٌخطخ اٌؼششٌخ  أهذاف اٌخطخ اٌتشغٍٍٍخ ٌٍّذسسخ
  (  2)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف   تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة لنظام التربوي التعلٌمً :  الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج   

 لم ٌرد بخطة اإلدارة  
  (    0/2)    ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    (الرٌاضٌات , العلوم  , القواعد , الجغرافٌا ) تحسٌن معدالت النجاح النوعً فً مواد : األهداف  التفصٌلٌة / الهدف 

  لم ٌرد بخطة اإلدارة  
 
 ( وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2

                  لاير ( 500)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 

 ( 2) النموذج الرئٌس رقم 

 نموذج توثٌق برنامج مدرسً

 



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ** اٌّشاؽً
  اٌّخشعبد أٚ إٌٛارظ اٌّزٛلؼخ ٌٍّشؽٍخ

  إٌٝ  ِٓ

  هـ0242/ 6/  29  هـ0240/  00/  06  األولى
 طالبات قادرات على تجاوز الصعاب فً مواد التدنً  وٌحققن مستوٌات دراسٌة متقدمة 

 توجٌهات تربوٌة إلى طرق االستذكار الجٌد ----خطط لمتابعة رعاٌة  الطالبات لكل الفئات  
 كتابة أسماء الطالبات المتفوقات فً لوحة الشرف   -.   حصص تقوٌة للطالبات 

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى 

  (الجغرافٌا   -القواعد  –العلوم  –الرٌاضٌات ) حصر أعداد الطالبات والنسب المئوٌة لمواد التدنً  –الرجوع إلى استمارة  تشخٌص الواقع لتحدٌد نقاط القوة والضعف فً المواد الدراسٌة   اٌخطٛح األٌٚٝ

  عقد اجتماع للمعلمات وتعرٌفهن  بالنسب المئوٌة وحثهن على تحفٌز الطالبة المتفوقة ومساندة الطالبة ذات المستوى العلمً المتدنً     اٌخطٛح اٌضب١ٔخ

 االجتماع بالطالبات وتحفٌزهن لتحقٌق مستوٌات أعلى    اٌخطٛح اٌضبٌضخ

  0االختبارات الدورٌة القٌاسٌة .أسئلة مراجعة  –دروس تقوٌة ( توجٌهات تربوٌة إلى طرق االستذكار الجٌد ) وضع برامج مساندة لتحفٌز الطالبات   اٌشاثؼخاٌخطٛح 

  .مادٌة أو معنوٌة تكرٌم الطالبات المتفوقات والالتً تحسن مستواهن التحصٌلً وتحفٌزهن من خالل التشجٌع والتعزٌز فً صور   اٌخطٛح اٌخبِغخ
 

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج -5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 

  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

اإلشراف على استمارة التشخٌص وتحدٌد نقاط القوة والضعف   مدٌرة  فاطمة الغشٌري
     تكرٌم المتفوقات -فً المواد الدراسٌة

  تنفٌذ االجتماعات بالمعلمات ومناقشة المستوى العلمً مساعدات   م  -   هٌاء العرفً 
   

  االعزّبع ثبٌطبٌجبد ٌزؾف١ض٘ٓ ٌزؾم١ك أػٍٝ اٌّغز٠ٛبد  ِششذح ؽالث١خ م 
   

  اخزجبساد دٚس٠خ-أعئٍخ ِشاعؼخ -دسٚط رم٠ٛخ  ِؼٍّبد   مواد التدنًمعلمات 
   

  اٌّزبثؼخ ٚاٌزٛع١ٗ  ِششفبد مشرفات المواد الفنٌات 
                                     

 المسئولة المباشرة                                                                                                                                                                                                                            
 الغشٌريفاطمة :  االســــم

 
 



 

   تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً    :الـهـــدف الـعـــام            

  .فً المرحلة المتوسطة   ( اللغة اإلنجلٌزٌة ) تحسٌن معدالت النجاح النوعً فً مادة    :الهــدف التفصٌـلً          

 

 املتطلبات   املدة الربامج    م
  املسئولةاجلهة 

  مؤشرات حتقق اهلدف  الدعم اخلارجي
  املساندة  الرئيسة

3  

بالجد والمثابرة 
 نحقق النجاح 

With hard 
work we 
achieve 
success  

 عام دراسً كامل  

 من 

 هـ 0240/ 00/  06

 إلى 

  هـ 0242/ 6/  29

 قوى بشرٌة

 مستلزمات مادٌة 

 -أوراق عمل )  
شاشة عرض  -حاسوب
 (مطوٌات -

مٌزانٌة 
  لاير( 200)تشغٌلٌة

 المدرسةمدٌرة 

 المرشدة الطالبٌة

 الوكٌالت 

معلمات اللغة 
  االنجلٌزٌة

مشرفة اللغة 
   االنجلٌزٌة

 كشوف الدرجات -0

الزٌارة الصفٌة وتجاوب -2
  الطالبات مع المعلمة

 

Quality education is the best investment for your future  

  التعلٌم الممتاز هو أفضل استثمار لمستقبلك

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

.  

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم 

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة
 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

   :معلومات عامة عن البرنامج -1   

  معممات المغة االنجميزية -الوكيالت-المديرة:  اسم المسئول المباشر عن البرنامج  بالجد والمثابرة نحقق النجاح :  اسم البرنامج 

  :وصف البرنامج وأهدافه -1   

 وصف البرنامج
  وقت التنفيذ

  مخرجات البرنامج  أهداف البرنامج الخاصة
  إلى  من

العلمً للطالبات فً مادة برنامج على مدار العام لرفع المستوى 
اللغة االنجلٌزٌة للوصول بهن إلى أعلى النتائج وأفضلها وعدم 

 :االستسالم للصعوبات والمعوقات وٌتضمن ذلك
 تفعٌل الوسائل التعلٌمٌة المناسبة للدرس -0
 التغذٌة الراجعة  –أنشطة صفٌة  -2
 استبانه لتحدٌد أسباب التدنً -4
 مطوٌات لطرق االستذكار -2
 (تقوٌمٌة–عالجٌة -تشخٌصٌة)أوراق عمل  -5
التحفٌز وتعزٌز الثقة بالنفس عن طرٌق الحوار عبر اإلذاعة   -6

 اللقاءات الفردٌة   –الصباحٌة 
 برنامج زمنً للمراجعة الشاملة   -7

 الثالث المتوسط  –طالبات الصف الثانً : الفئة المستهدفة 
 طٌلة العام الدراسً:  مدة البرنامج 

 اسً كاملعام در
 هـ0240/  6/  29  هـ0240/ 00/  06

االرتقاء بالمستوى العلمً للطالبات فً مادة اللغة  - 0
 .اإلنجلٌزٌة 

ارتفاع معدل النجاح النوعً لمادة اللغة  – 2
 اإلنجلٌزٌة 

اتخاذ جمٌع التدابٌر للحٌلولة  دون وقوع الضعف  - 4
 .علمٌاً للوصول إلى أعلى المستوٌات 

عٌة الطالبات وتحبٌبهن فً المادة وإثارة رفع داف - 2
 روح التنافس الشرٌف بٌنهن

المساهمة فً حل مشاكل الطالبات والتً قد   - 5
 تكون سبب  فً تدنً المستوى العلمً  

التحفٌز والثناء لرفع المستوى وتعزٌز الثقة  – 6
 .بالنفس 

طالبات لدٌهن الثقة والقدرة لتحقٌق  •
 . أعلى النتائج 

صفٌة لمراعاة الفروق أنشطة  •
 .الفردٌة وأنماط الشخصٌة 

 .مطوٌات  •
 .حصص تقوٌة  •
  .اختبار تجرٌبً   •

 

 : عالقته بأهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  -3 

  عالقتها بالخطة العشرٌة  أهداف الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة لنظام التربوي التعلٌمً :  الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج   
  (  2)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف  

 لم ٌرد بخطة اإلدارة  

  (اللغة اإلنجلٌزٌة  ) تحسٌن معدالت النجاح النوعً فً مادة  : األهداف  التفصٌلٌة /  الهدف 
  (    0/2)    الهدف   ورد بخطة اإلدارة رقم

  لم ٌرد بخطة اإلدارة  
  

  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج - 4

   لاير(   200)   ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 

 ( 2) نموذج رقم 

 نموذج توثٌق برنامج مدرسً

 



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ** اٌّشاؽً
  اٌّخشعبد أٚ إٌٛارظ اٌّزٛلؼخ ٌٍّشؽٍخ

  إٌٝ  ِٓ

  هـ0242/ 6/  29  هـ0240/  00/  06  األولى
 . طالبات لدٌهن الثقة والقدرة لتحقٌق أعلى النتائج 

 .أنشطة صفٌة لمراعاة الفروق الفردٌة وأنماط الشخصٌة 
  .حصص تقوٌة .      مطوٌات 

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى         

  (اللغة اإلنجلٌزٌة )  الطالبات والنسب المئوٌة لمادة التدنً حصر أعداد   اٌخطٛح األٌٚٝ

 عم الالزم االجتماع  بالمعلمات وتعرٌفهن بالنسب المئوٌة ومناقشة أسباب التدنً ووضع خطة لرفع مستوى الطالبات وتزوٌد المعلمات بالتوجٌهات والد  اٌخطٛح اٌضب١ٔخ

 ( كٌف تذاكر وتحتفظ بالمعلومات ) توجٌهات تربوٌة   –محاضرات لتعزٌز الثقة بالنفس   اٌخطٛح اٌضبٌضخ

 (الضعف اختبار تجرٌبً شامل ألجزاء المادة قبل االختبار الفصلً للوقوف على نقاط –المراجعة الجزئٌة والكلٌة  لالختبارات الدورٌة  بعد كل وحدة ) برامج مساندة لتحفٌز الطالبات    اٌخطٛح اٌشاثؼخ

  .تكرٌم المتفوقات والالتً تحسن مستواهن التحصٌلً وحصلن على أعلى الدرجات   اٌخطٛح اٌخبِغخ
  

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج  -5 

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 
  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

اإلشراف على متابعة خطة رفع المستوى العلمً للطالبات وتزوٌد   مدٌرة  فاطمة الغشٌري
    المعلمات بالتوجٌهات والدعم الالزم 

  تنفٌذ االجتماعات بالمعلمات ومناقشة المستوى العلمً مساعدات   م      - هٌاء العرفً
  (رٛع١ٙبد رشث٠ٛخ ) االعزّبع ثبٌطبٌجبد ٌزؾف١ض٘ٓ ٚصسع اٌضمخ ثبٌٕفظ   ِششذح ؽالث١خ م    
   

  اخزجبساد دٚس٠خ-أعئٍخ ِشاعؼخ -دسٚط رم٠ٛخ ِؼٍّبد  معلمات اللغة اإلنجلٌزٌة 
   

  اٌّزبثؼخ ٚاٌزٛع١ٗ  ِششفخ  اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ م 
                                                                                                                                                                                                                            

 المسئولة المباشرة                                                                                                                                                                                                                       
 فاطمة الغشٌري:  االســــم

 

 



  

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم                               

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 

  تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً   :الـهـــدف الـعـــام   

  .     (المعلمة القدوة )زٌادة البرامج التوعوٌة الهادفة إلى تعزٌز سلوكٌات   :الهــدف التفصٌـلً  

                        

 املتطلبات   املدة الربامج    م
الدعم   اجلهة املسئولة

  اخلارجي
  مؤشرات حتقق اهلدف

  املساندة  الرئيسة

1  
انضباطي 
  سر نجاحي

 عامل دراسي كامل 
 من 

 هـ 1341/  11/  11
 إلى  

  هـ1341/  7/    9

 فريق عمل 
  :مستمزمات مادية

+ جهاز عرض +حاسب آلي) 
 (بطاقات شكر+ هدايا + مطويات

  لاير( 011)ميزانية تشغيمية

مديرة المدرسة 
  المساعدة+

 وصذح اٌتشثٍخ اإلسالٍِخ ( 1
 ش/ أ 

 (. تشسٍخ اٌمٍُ ٌٍّؼٍّخ اٌمذوح ) 
 ِششفخ اإلداسح اٌّذسسٍخ ( 2 

  ف/ أ 
 

معممات أكثر حرصًا عمى  - 1
االلتزام بالدوام والتغمب عمى 

 الصعاب والظروف 
 انتظام المعممات  - 1
سجل حضور وغياب ) 

 (  المعممات 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 



  

  :معلومات عامة عن البرنامج - 0

 اٌىوٍٍخ + اٌّذسسخ  ِذٌشح: اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ أضجبطً سش ٔزبصً : اسُ اٌجشٔبِذ 
 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  وصف البرنامج
  وقت التنفيذ

  مخرجات البرنامج  أهداف البرنامج الخاصة
  إلى  من

  ٌمبءاد تشثىٌخ ٌتُ ِٓ خالٌهب دساسخ
ػٍى أسجبة أصىاي اٌّؼٍّبد ٌٍىلىف 

غٍبثهٓ وتمذٌُ إٌصش واإلسشبد 
وتىػٍتهٓ ثبألحش اٌسٍجً ٌٍغٍبة ػٍى 

 :اٌّؼٍّخ واٌطبٌجخ ػٓ طشٌك 
  اٌّضبضشاد -إٌّبلشخ  -اٌضىاس.  
  استجبٔه ٌٍىلىف ػٍى أسجبة اٌغٍبة. 
  ثطبلبد  –هذاٌب  -ِضبضشاد –ِطىٌبد

  .شىش 
  ِؼٍّبد اٌّذسسخ / اٌفئخ اٌّستهذفخ.  
  طىاي اٌؼبَ اٌذساسً   /ِذح اٌجشٔبِذ.  

  هـ1432/  7/  9  هـ1431/  11/  12

دساسخ أصىاي اٌّؼٍّبد وتزًٌٍ  •

 اٌصؼبة ووضغ اٌضٍىي 
تىضٍش األحش اٌسٍجً ٌٍغٍبة ػٍى  •

اٌّؼٍّخ واٌتضصًٍ اٌذساسً 

  .ٌٍطبٌجخ
ثج شؼىس االٔتّبء وتفؼًٍ اٌؼاللبد  •

  .اإلٔسبٍٔخ ثٍٓ اإلداسح واٌّؼٍّبد 
 .اٌغٍبة ٌٍّؼٍّبداٌضذ ِٓ ٔسجخ  •
ِؼٍّبد  صشٌصبد ػٍى االٔضجبط   •

  ثبٌذواَ ولبدساد ػٍى تزبوص اٌصؼبة

ِؼٍّبد ٍِتضِبد ثبٌتؼبٍُِ  •
واٌٍىائش إٌّظّخ ٌٍؼًّ واٌذواَ 

. 
ِؼٍّبد لبدساد ػٍى تزبوص  •

 . اٌصؼبة وِضجبد ٌٍؼًّ 
ِطىٌبد وِضبضشاد ٌتشسٍخ   •

 .اٌمٍُ ٌٍّؼٍّخ اٌمذوح  
ثطبلبد شىش ٌٍّؼٍّبد  •

 اٌٍّتضِبد ثبٌذواَ  شهشًٌب 
 

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  -4

  عالقتها بالخطة العشرية  أهداف الخطة التشغيلية للمدرسة

( 0)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    .اٌزؼ١ٍّٟ    رؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ فٟ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ :  اٌٙذف اٌؼبَ إٌّزّٟ إ١ٌٗ اٌجشٔبِظ   
  لم ٌرد بخطة اإلدارة  

( 4/ 0)  ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف   (   اٌّؼٍّخ اٌمذٚح )ص٠بدح اٌجشاِظ اٌزٛػ٠ٛخ اٌٙبدفخ إٌٝ رؼض٠ض عٍٛو١بد :   األ٘ذاف  اٌزفظ١ٍ١خ / اٌٙذف    
  لم ٌرد بخطة اإلدارة  

 

 (  وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2
         لاير ( 500)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ** اٌّشاؽً
  اٌّخشعبد أٚ إٌٛارظ اٌّزٛلؼخ ٌٍّشؽٍخ

  إٌٝ  ِٓ

  ٘ـ3411 / 7/  9  ٘ـ3413/  31/  31  األولى
 ِؼٍّبد ٍِتضِبد ثبٌتؼبٍُِ واٌٍىائش إٌّظّخ ٌٍؼًّ واٌذواَ ولبدساد ػٍى تزبوص اٌصؼبة وِضجبد ٌٍؼًّ 

 .ِضبضشاد ٌتشسٍخ اٌمٍُ ٌٍّؼٍّخ اٌمذوح   وِطىٌبد   
 ثطبلبد شىش ٌٍّؼٍّبد اٌٍّتضِبد ثبٌذواَ  شهشٌب 

 

  خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى

 االجتماع مع معلمات المدرسة لمناقشة التعامٌم الخاصة بالغٌاب وتوضٌح أثر الغٌاب  على العملٌة التعلٌمٌة وسٌرها   اٌخطىح األوٌى

  (لقاء وحوار ومناقشة ) االجتماع بالمعلمات كثٌرات الغٌاب ودراسة أحوالهن ومناقشة الصعوبات والمشكالت التً تواجههن   اٌخطىح اٌخبٍٔخ

 ( محاضرة ) والمشاركة فً المجالس و األنشطة المدرسٌة وترسٌخ القٌم للمعلمة القدوة { فهو معكم أٌنما كنتم }: تنمٌة اإلحساس بؤهمٌة االنضباط فً الدوام لقوله تعالى  اٌخطىح اٌخبٌخخ

  الملتزماتللموظفات ( شهادات شكر شهرٌاً  -بطاقات )اإلشادة بإنجازات المعلمة حتى لو كانت بسٌطة   اٌخطىح اٌشاثؼخ

  تكرٌم المعلمات  الملتزمات بالدوام فً نهاٌة كل فصل دراسً  اٌخطىح اٌخبِسخ
 

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج -5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 

  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

  ِذ٠شح  فبؽّخ اٌغش١شٞ
رىش٠ُ اٌّؼٍّبد /االعزّبع ثبٌّؼٍّبد  ٌّٕبلشخ اٌزؼب١ُِ اٌخبطخ ثغ١بة اٌّؼٍّبد 

  اٌٍّزضِبد ثبٌذٚاَ

  رٕف١ز  ثطبلبد اٌشىش شٙش٠ب ِٚزبثؼخ اٌغ١بة  ٚو١ٍخ  ١٘بء اٌؼشفٟ   

  إٌّظّخ ٌٍذٚإَِبلشخ اٌزؼب١ُِ   ِششفخ اإلداسح اٌّذسع١خ  ف/ أ 

 ِؾبػشح ػٓ رشع١خ اٌم١ُ ٌٍّؼٍّخ اٌمذٚح   ِششفخ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ  ػ/ أ 
   

  ِؾبػشاد ٚٔذٚاد ػٓ أ١ّ٘خ االٔؼجبؽ  ِششفخ اٌّظٍٝ  ط
   

 

 المسئولة المباشرة                                                                                                                                                                                                                                
 طمة الغشٌريفا:  االســــم



 

  تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً :الـهـــدف الـعـــام           

  المحافظة على الهوٌة اإلسالمٌة من التحدٌات السلبٌة للعولمة باستخدام مناهج علمٌة مناسبة  :الهــدف التفصٌـلً          

 المتطلبات   المدة البرامج    م

  الجهة المسئولة
الدعم 
  الخارجً

  مإشرات تحقق الهدف
  المساندة  الرئٌسة

0  

 رسولً قدوتً  
 األدب النبوي 

 سلوك راق ومنهاج حٌاة 
  (المسإولٌة ) 

 ٌوم   25
 من 

  هـ0240/  00/  06
 إلى 

  ٘ـ3411/  33/  19

 (فرٌق عمل ) قوى بشرٌة 
بطاقات  –مطوٌات )مستلزمات  مادٌة

 -عرض بوربوٌنت –هداٌا  –شكر 
 (تسجٌل  آلة -أوراق عمل 

  (لاير400)المٌزانٌة التشغٌلٌة 

مدٌرة 
 -المدرسة 
مشرفة 
 المصلى 

وحدة التربٌة 
  -اإلسالمٌة 
مشرفة 
 -اإلذاعة 

 معلمات الدٌن 

 

زٌادة إقبال الطالبات على  - 0
 . المصلى

ت لسنة نبٌنا طالبات متبعا - 2
 الحبٌب ومطبقات الشرٌعة اإلسالمٌة 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 0) لنموذج الرئٌس رقم ا

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 



 

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

 ِششفخ اٌّصٍى + ِذٌشح اٌّذسسخ : اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ  (اٌّسؤوٌٍخ ) سسىًٌ لذوتً  األدة إٌجىي سٍىن ساق وِٕهبد صٍبح  :  اسُ اٌجشٔبِذ  
 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ

  إٌٝ  ِٓ
ٚسشخ ػًّ ٌزؾذ٠ذ ٚرٛػ١ؼ ِفَٙٛ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚأٔٛاػٙب 

 : ٚأ١ّ٘زٙب ِٓ خالي  
ػشع ّٔبرط ٌزطج١مبد ػ١ٍّخ ٚٔظٛص ششػ١خ  •

ٌزؾم١ك  اٌّغؤ١ٌٚخ فٟ ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ ٚاٌزشو١ض 

ػٍٝ األدة إٌجٛٞ وغٍٛن ساق ِٕٚٙبط ؽ١بح  

 : ٠ٚزؼّٓ رٌه
  ثشاِظ إراػ١خ–ِغبثمبد  –ٔذٚاد  –ِؾبػشاد  •

  أِٙبد +اٌّغزّغ اٌّذسعٟ : اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

 اٌطبٌجبد  

  ٠َٛ  45: ِذح اٌجشٔبِظ 

  ٘ـ3411/  33/  19  ٘ـ3413/  31 / 36

  ْرجظ١ش  اٌطبٌجبد ثؤ١ّ٘خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ لشاءح اٌمشآ

 ٚرغ٠ٛذٖ 

  غشط أخالل١بد اإلعالَ فٟ ٔفٛط اٌطبٌجبد ِغ رم٠ٛخ

 عٛأت اإلػزضاص ثؤؽىبَ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ 

  ًؽش اٌطبٌجبد ػٍٝ االلزذاء ثٕج١ٕب اٌؾج١ت  ػ١ٍٗ أفؼ

  .اٌظالح ٚاٌزغ١ٍُ 

  ًِفَٙٛ اٌّغؤ١ٌٚخ رؤط١.  

  رؾم١ك اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٌزفؼ١ً دٚس األعشح. 

  جٌل ٌقدر المسإولٌة و ٌسعى إلى التمسك بالقٌم
 العقائدٌة ومتخلق بؤخالق اإلسالم

ؽبٌجبد ِزخزاد ع١شح ٔج١ٕب  3

اٌؾج١ت ػ١ٍخ أفؼً اٌظالح 

ٚاٌغالَ ٔجشاعبً ٌٙٓ فٟ ؽ١برٙٓ 

 اٌخبطخ ٚاٌؼبِخ
ؤ١ٌٚخ فٟ رؾم١ك ِفَٙٛ اٌّغ  –1

 .ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ 
  ِط٠ٛبد ، ِؾبػشاد -1

  

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  -4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

  اٌزؼ١ٍّٟرؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ فٟ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ :  اٌٙذف اٌؼبَ إٌّزّٟ إ١ٌٗ اٌجشٔبِظ
( 3)   ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف     

  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

 اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اإلعال١ِخ ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌغٍج١خ ٌٍؼٌّٛخ ثبعزخذاَ ِٕب٘ظ ػ١ٍّخ ِٕبعجخ :   األ٘ذاف  اٌزفظ١ٍ١خ / اٌٙذف 
(  3/3)  ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف     

  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

  
  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2

   لاير(  400)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 والتسعون بجدةالمتوسطة السادسة 

 



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ** اٌّشاؽً
  اٌّخشعبد أٚ إٌٛارظ اٌّزٛلؼخ ٌٍّشؽٍخ

  إٌٝ  ِٓ

  ٘ـ3411/  33/  19  ٘ـ3413/  31/  36  األولى
طبٌجبد ِتخزاد سٍشح ٔجٍٕب اٌضجٍت ػٍٍخ أفضً اٌصالح واٌسالَ ٔجشاسبً ٌهٓ فً 

ِط٠ٛبد ،   - تضمٍك ِفهىَ اٌّسؤوٌٍخ فً اٌٍّذاْ اٌتشثىي  -صٍبتهٓ اٌخبصخ واٌؼبِخ 

  .ِؾبػشاد 
 

  خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى

  ( .وٍف ٔجًٕ اٌّسؤوٌٍخ فً ٔفىسٕب ) وسشخ ػًّ ٌٍطبٌجبد   اٌخطىح األوٌى

  .ثشاِذ إراػٍخ وػشض ِشئً ٌششس ِفهىَ اٌّسؤوٌٍخ ٌٍطبٌجبد واٌّزتّغ اٌّذسسً   اٌخطىح اٌخبٍٔخ

  .ِسبثمبد   -ٌىصبد إسشبدٌخ   -ٍِصمبد   اٌخطىح اٌخبٌخخ

  ػٓ سٍشح خٍش األٔبَ سٍذٔب ِضّذ ػٍٍه اٌسالَ ِضبضشاد تتضذث  اٌخطىح اٌشاثؼخ

 اٌتمشٌش ػٓ ِخشربد اٌجشٔبِذ  وسفؼه إٌى إداسح اٌتىػٍخ اإلسالٍِخ   اٌخطىح اٌخبِسخ
 

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج -5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 

  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

 ِذ٠شح اٌّذسعخ   فبؽّخ اٌغش١شٞ
سفغ اٌزمش٠ش  إٌٝ إداسح اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ  اإلششاف  ِٚزبثؼخ ٚسػ اٌؼًّ ٚ

  ػٓ ِخشعبد اٌجشٔبِظ

   

  رٕف١ز  ِؾبػشاد رزؾذس ػٓ ع١شح خ١ش األٔبَ ع١ذٔب ِؾّذ ػ١ٍٗ اٌغالَ ِغبػذح  َ 

  ( .اٌّغؤ١ٌٚخ فٟ ٔفٛعٕب  و١ف ٔجٕٟ) ٚسشخ ػًّ ٌٍطبٌجبد   (ِؼٍّخ ) ِششفخ ِظٍٝ   ط

  رٕف١ز اٌٍّظمبد ٚاٌٍٛؽبد اإلسشبد٠خ ِؼٍّخ د٠ٓ   ٘ــ

 اإلششاف ػٍٝ رٕف١ز اٌجشٔبِظ اإلراػٟ    (ِؼٍّخ ) ِغؤٌٚخ اإلراػخ  ص 

  ِزبثؼٗ رٕف١ز اٌجشٔبِظ  ِششفخ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ  ػ/ أ  
   

 

 المسئولة المباشرة                                                                                                                                                                                                                               
 مة الغشٌريفاط:  االســــم

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم 

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 
 

  تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً    :الـهـــدف الـعـــام  

  رعاٌة سلوك الطالبات بما ٌتناسب مع القٌم  اإلسالمٌة وٌحقق إعدادهن للتفاعل االٌجابً مع منظومة التربٌة والتعلٌم  :الهــدف التفصٌـلً  

 املتطلبات   املدة الربامج    م

  اجلهة املسئولة

  مؤشرات حتقق اهلدف  الدعم اخلارجي

  املساندة  الرئيسة

3  
تؤصٌل القٌم 

 األخالقٌة

 (غرس )

 سنوات4

 ( المرحلة األولى)

 من 

هـ 0240/  00/  08
 إلى 

هـ  0242/  6/  29
  (قٌمة االحترام )

 فرٌق عمل

مستلزمات مادٌة 
لوحات -شاشة عرض)

-حاسوب-توجٌهٌة
 –برامج مساندة 

 (ملصقات 

 مٌزانٌة تشغٌلٌة 

  لاير( 800)

مدٌرة المدرسة 
رائدة  -الوكٌلة –

معلمات  -النشاط 
مشرفات على 

 البرنامج

مستشارة مدٌر عام التربٌة والتعلٌم  .أ
  . بجدة مركز التطوٌر المهاري

 (   ج  / أ  ) 

 (أ/ أ  )  ةمستشار ةمساعد

 

تغٌر ملحوظ فً سلوكٌات الطالبات مع  -0
 المعلمة ومع بعضهن البعض 

لفات انخفاض المشكالت السلوكٌة والمخا -2
 للطالبات 

قلة عدد إحالة الطالبات إلى المرشدة  -4
 (  سجل الحاالت الفردٌة ) الطالبٌة 

عالقة ود واحترام بٌن الموظفات  – 2
 .والطالبات 

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 التخطٌط والسٌاسات قسم/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 
 

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

 مدٌرة المدرسة :  اسم المسئول المباشر عن البرنامج   (غرس )تؤصٌل القٌم األخالقٌة   :اسم البرنامج 
 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ٚلذ اٌزٕف١ز

  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ
  إٌٝ  ِٓ

  برنامج تربوي تطبٌقً ٌعتمد على تعلٌم القٌم
والتدرٌب علٌها وفق استراتٌجٌات متنوعة ٌتبعها 
المعلم مع المتعلم  وصوالً به إلى مستوى القدوة 

 : الحسنة فً ممارسة القٌم  وٌتضمن ذلك 
 محاضرات توعوٌة عن القٌم والتً تمثلها  -
 (قٌمة االحترام ) 

دروس  -برامج إذاعٌة لتعزٌز مفهوم القٌم   -
 تطبٌقٌة  مدعمة بؤنشطة صفٌة وال صفٌة 

 .مسابقات  –أناشٌد  –قصائد  –مطوٌات . 
  الطالبات :الفئة المستهدفة. 
   طوال العام : مدة البرنامج.    

 هـ0242/  6/  29  هـ0240/  00/  08

 االسرمبء ثبٌفشد ٚرؾذ٠ذ أّٔبؽ اٌغٍٛن رغبٖ اٌخبٌك 

  .ػضٚعً أٚ ارغبٖ إٌفظ أٚ ارغبٖ ا٢خش٠ٓ 
  رغ٠ٛذ ثٕبء اٌم١ُ ٚرؼض٠ض٘ب فٟ ٔفٛط اٌطبٌجبد.  
  ًتؤصٌل القٌم اإلسالمٌة وثقافة المجتمع السعودي ف

 .نفوس الطالبات حتى تصبح سلوكاً منتهجاً فً الحٌاة 
  جٌل صالح ٌعظم حق هللا 
  العلٌا مساعدة الطالبة فً تحدٌد أهداف حٌاتها ومثلها

ومبادئها الثابتة والالزمة   لممارسة حٌاة اجتماعٌة 
 .سلٌمة 

   ًدمج القٌم ضمن األنشطة الٌومٌة والمنهج الدراس
  .العام 

ؽبٌجبد ٠زؼبٍِٓ ِغ  -3

ثؼؼٙٓ اٌجؼغ ثؤخالل١بد 

إعال١ِخ ٚاٌجؼذ ػٓ األٌفبظ 

 إٌبث١خ
 ٌٛؽبد رٛع١ٙ١ٗ ػٓ اٌم١ُ   -1
 ثشاِظ إراػ١خ  -1
ّزؼٍُ إٌٝ اٌٛطٛي ثبٌ -4

ِغزٜٛ اٌمذٚح اٌؾغٕخ فٟ 

 . ِّبسعخ اٌم١ُ 

 

  : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  -4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

  (  0) ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف      اٌزؼ١ٍّٟرؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ فٟ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

(1/3)ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف   سػب٠خ عٍٛن اٌطبٌجبد ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌم١ُ  اإلعال١ِخ ٠ٚؾمك إػذاد٘ٓ ٌٍزفبػً اال٠غبثٟ ِغ ِٕظِٛخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ : أو  األهداف  التفصٌلٌة / الهدف    
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

  
  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -4

           لاير(  800)  ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 
 

 

 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

  ٚلذ اٌزٕف١ز  ** اٌّشاؽً
  اٌّخشعبد أٚ إٌٛارظ اٌّزٛلؼخ ٌٍّشؽٍخ

  إٌٝ  ِٓ

 هـ0242/  6/  29  هـ0240/  00/  08  األوًٌ
 ؽبٌجبد ٠زؼبٍِٓ ِغ ثؼؼٙٓ اٌجؼغ ثؤخالل١بد إعال١ِخ ٚاٌجؼذ ػٓ األٌفبظ إٌبث١خ ، ٌٛؽبد رٛع١ٙ١ٗ ػٓ اٌم١ُ   

 .ػاللخ ٚد ٚ اؽزشاَ ث١ٓ اٌّٛظفبد ٚاٌطبٌجبد  --ثبٌّزؼٍُ إٌٝ ِغزٜٛ اٌمذٚح اٌؾغٕخ فٟ ِّبسعخ اٌم١ُ  اٌٛطٛيثشاِظ إراػ١خ  ، 
 

  خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى

  .رشى١ً فش٠ك رطج١ك اٌجشٔبِظ ٚرجظ١ش اٌّؼٍّبد ثبعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ  ٚرٛص٠غ اٌّغبالد  ػٍٝ أعبث١غ اٌشٙش   األوٌى اٌخطىح

 . االعزّبع ثبألِٙبد ٌزؼش٠فٙٓ ثجشٔبِظ غشط   اٌخطىح اٌخبٍٔخ

  .ثشٔبِظ إراػٟ ٌزٛػ١ؼ ِب١٘خ اٌجشٔبِظ ٚو١ف١خ اٌزٕف١ز ٚآ١ٌزٗ ٚأ٘ذافٗ    اٌخطىح اٌخبٌخخ

  .ثشاِظ ٌم١بط أصش رطج١ك اٌجشٔبِظ ػٍٝ رفبػً اٌطبٌجبد ا٠غبث١بً ٚاوزغبثٙٓ ٌٍغٍٛو١بد اٌّغزٙذفخ  -ِغبثمبد  –إػذاد ٍِظمبد ٌٚٛؽبد إسشبد٠خ ِٛػؼ ػ١ٍٙب صّشاد اٌم١ُ    اٌخطىح اٌشاثؼخ

  .اٌذساعٟ  رغ١ٍُ اٌزمبس٠ش اٌشٙش٠خ ٌّىزت ِغزشبس ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً  اٌخطىح اٌخبِسخ
 

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج -5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 

  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

  مدٌرة  فاطمة الغشٌري
رفع التقارٌر الشهرٌة لمركز  –اإلشراف على تطبٌق البرنامج  

  التطوٌر المهاري

   

 متابعة تنفٌذ البرنامج     مساعدة  هٌاء العرفً

 ٚاٌجشٔبِظ اإلراػٟ –إػذاد اٌٍّظمبد ٚاٌٍٛؽبد اٌزٛع١ٙ١خ  رائدة نشاط ع

  ج/  أ 
 ِغزشبس ِذ٠ش ػبَ اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ 

  (ِشوض اٌزط٠ٛش اٌّٙبسٞ)
 اإلػذاد ٚاٌجشاِظ 

 رٕف١ز اٌٛسػ   (اٌزط٠ٛش اٌّٙبسٞ)ِغبػذ ِغزشبس  أ 

  اإلششاف ػٍٝ ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِظ ٚاٌّغبثمبد ِؼٍّبد  إ  / ع  /  ص 
   

 

 المسئولة المباشرة                                                                                                                                                                                                                               
 مة الغشٌريفاط:  االســــم

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 0) الرئٌس رقم النموذج 

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 

 توفر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة المواكبة الحتٌاجات المٌدان ومستجداته    :الـهـــدف الـعـــام  

  .توفٌر بٌئة تربوٌة آمنة محفزة على التعلٌم والتعلم      :الهــدف التفصٌـلً   

 المتطلبات   المدة البرامج    م

  الجهة المسئولة

  مؤشرات تحقق الهدف  الدعم الخارجي

  المساندة  الرئيسة

  ثُئزٍ ٍِّىزٍ  1

 ػبَ دساعٍ وبًِ 
ِٓ 

 هـ  1431/  .1/  23 
 إًٌ 

  هـ 1432/  7/  9 

 (  فشَك ػًّ ) لىي ثششَخ 
  -أػالَ) ِغزٍضِبد ِبٌُخ 

شبشخ -هذاَب -ثطبلبد –ٍِظمبد 

 (دبعت آٌٍ –ػشع 
  (لاير  ..5)ُِضأُخ رشغٍُُخ

  -ِذَشح اٌّذسعخ 
-سائذح إٌشبؽ 

-اٌّغبػذاد 

-اٌّؼٍّبد 

  اٌطبٌجبد
  

 ِذسعخ ٔظُفخ  -1
دشص  اٌطبٌجبد ػًٍ اٌّذبفظخ  -2

 ػًٍ ِشافك اٌّذسعخ 
ِغبػذح اٌطبٌجبد ٌٍّغزخذِبد ػًٍ  -3

إثمبء اٌفٕبء ٔظُف ووػغ إٌفبَبد فٍ 

 .األِبوٓ اٌّخظظخ ٌزٌه 
رذٍٔ ٍِذىظ فٍ ظبهشح اٌىزبثخ ػًٍ  -4

  .اٌجذساْ واٌطبوالد 
 



 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً

 العربٌة السعودٌةالمملكة 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

  :معلومات عامة عن البرنامج -0 

  ِذٌشح اٌّذسسخ: اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ  اٌجشٔبِذ  ثٍئتً ٍِّىتًاسُ 
  

  :وصف البرنامج وأهدافه - 2

  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ٚلذ اٌزٕف١ز

  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ
  إٌٝ  ِٓ

  برنامج  لتعزٌز أهمٌة المحافظة على الملكٌة
العامة فً بٌئتنا  والبٌئة المدرسٌة   خاصًة 

وإبراز جهود الدولة  فً اإلنفاق على التعلٌم 
ودور حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لدعم  

 :  العلم والتعلٌم  وٌتضمن  
نشرات , مطوٌات , محاضرة , مسابقة  , مشهد 

إرشادٌة ,   برنامج إذاعً  ,  تمثٌلً  , لوحات 
  عروض بوربوٌنت

  الطالبات/ الفئة المستهدفة  
   طوال العام الدراسً/ مدة البرنامج.  

 ػبَ دساعٟ وبًِ
  ٘ـ3411/  7/  9  ٘ـ3413/  31/  11

 اٌزٛػ١خ ثؤ١ّ٘خ إٌظبفخ ٌٍّغزّغ.  
  ثش سٚػ االٔزّبء ٚاٌٛالء ٌٍٛؽٓ اٌؾج١ت.  
  النظافة كمتطلب نشر الوعً البٌئً بؤهمٌة

  .دٌنً وحضاري 
  التذكٌر بؤهمٌة المحافظة على الممتلكات

 العامة والخاصة بالمدرسة  
  بٌئة مدرسٌة نظٌفة وطالبات ٌشعرن

 باالنتماء والوالء لهذا الوطن الحبٌب 

  ؽبٌجبد ٠شؼشْ ثبالٔزّبء ٌٍٛؽٓ ثبٌّؾبفظخ

  .ػٍٝ ِّزٍىبد اٌّذسعخ ِٚشافمٙب 
  ث١ئخ ِذسع١خ ٔظ١فخ. 
 ُرمذ٠ش عٙٛد اٌٍّّىخ ٌذػُ اٌؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍ. 
   ٟٕثشٔبِظ االؽزفبء ثب١ٌَٛ اٌٛؽ . 
  ٓثشٔبِظ االؽزفبء ثؼٛدح خبدَ اٌؾش١ِ

 ( ؽفظٗ هللا )اٌشش٠ف١ٓ إٌٝ أسع اٌٛؽٓ 

  

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  - 4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

( 5)  ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف    .رٛف١ش اٌج١ئخ اٌزشث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاوجخ الؽز١بعبد ا١ٌّذاْ ِٚغزغذارٗ   :  اٌٙذف اٌؼبَ إٌّزّٟ إ١ٌٗ اٌجشٔبِظ   
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

(1/5)ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف   .ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ رٛف١ش ث١ئخ رشث٠ٛخ إِٓخ ِؾفضح :   األ٘ذاف  اٌزفظ١ٍ١خ / اٌٙذف    
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

 

  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2
           لاير(  500)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

 

  وقت التنفٌذ  ** المراحل
  المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

  إلى  من

  ٘ذ3411/  9/7  ٘ـ3413/  31/  11  األٌٚٝ
  .ؽبٌجبد ٠شؼشْ ثبالٔزّبء ٌٍٛؽٓ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌّذسعخ ِٚشافمٙب 

 ث١ئخ ِذسع١خ ٔظ١فخ ٚرمذ٠ش عٙٛد اٌٍّّىخ ٌذػُ اٌؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ 
 . ثشٔبِظ االؽزفبء ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ       
 ( ؽفظٗ هللا ) ثشٔبِظ االؽزفبء ثؼٛدح خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ إٌٝ أسع اٌٛؽٓ     

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى 
 

  إػذاد ثشٔبِظ ػٓ خطخ إٌظبفخ  ٚاخز١بس اٌطبٌجبد اٌّىٍفبد ثؾٍّخ ثشاِظ اٌزٛػ١خ ػٓ إٌظبفخ  اٌخطٛح األٌٚٝ

  ٌٍزٛػ١خ ثؤ١ّ٘خ إٌظبفخ فٟ ؽ١برٕب اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ  ثشاِظ ٚػشٚع ثٛسث٠ٕٛذ رمذ١ّ٠خ  اٌخطٛح اٌضب١ٔخ

  ( .ٔظبفخ اٌفظٛي  –ٔظبفخ اٌذٚس ) غشط سٚػ اٌٛالء ٌٍٛؽٓ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ  ٚإػذاد ِغبثمبد   اٌخطٛح اٌضبٌضخ

  ( .االؽزفبء ثؼٛدح خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ؽفظٗ هللا  –ا١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ ) إػذاد اٌجشاِظ  اٌزٟ رؼّك ؽت اٌٛالء ٌٍٛؽٓ   اٌخطٛح اٌشاثؼخ

  اٌزم١١ُ ٚاٌزىش٠ُ ٌغ١ّغ اٌفئبد اٌّشبسوخ  اٌخطٛح اٌخبِغخ
  

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج - 5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 
  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ
  اٌزم١١ُ ٚاٌزىش٠ُ ٌغ١ّغ اٌفئبد اٌّشبسوخ -اإلششاف ػٍٝ ثشٔبِظ خطخ إٌظبفخ    ِذ٠شح  فبؽّخ اٌغش١شٞ

   
 رٕف١ز ثشاِظ  اٌٛالء ٌٍٛؽٓ  -إػذاد اٌجشٔبِظ ٚاخز١بس اٌطبٌجبد    سائذح ٔشبؽ  ع

   
  .إػذاد اٌّغبثمبد ٌغ١ّغ اٌفئبد ٚاٌجشٔبِظ اإلراػٟ  اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌجشاِظ اإلراػ١خ   ص
  ػشع ثٛسث٠ٕٛذ ػٓ إٌظبفخ ٚرٛػ١خ اٌطبٌجبد ثؤ١ّ٘خ ٔظبفخ اٌج١ئخ اٌظف١خ  ِغئٌٛخ إٌظبَ  ػ

ف  -ع   -م     االؽزفبءاٌّشبسوخ فٟ  –إػذاد ٌٛؽبد إسشبد٠خ ػٓ إٌظبفخ   ؽبٌجبد  
     (ػٛدح خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ  –ا١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ ) 

 

 المسئولة المباشرة       
 فاطمة الغشٌري:  االســــم



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

  توفٌر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة المواكبة الحتٌاجات المٌدان ومستجداته :الـهـــدف الـعـــام       

  .محفزة على التعلٌم والتعلم توفٌر بٌئة تربوٌة آمنة  :الهــدف التفصٌـلً      
 

 اٌّزطٍجبد   اٌّذح اٌجشاِظ    َ
اٌذػُ   اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

  اٌخبسعٟ
  ِؤششاد رؾمك اٌٙذف

  اٌّغبٔذح  اٌشئ١غخ

السالمة   0
  والوقاٌة

ٌوم واحد فً بداٌة كل فصل 
 دراسً 

 هـ  0240/  00/  20
  هـ0242/  4/    20

  (فرٌق عمل)قوى بشرٌة 
 –قرطاسٌه ) مستلزمات مادٌة 

أوراق –طفاٌات حرٌق  –حاسوب 
تجربة إخالء  -إنذارجرس  –عمل 

 ( ملصقات 
  لاير( 200) مٌزانٌة تشغٌلٌة

 -مدٌرة المدرسة  
مسئولة األمن 

 والسالمة 

 -المساعدات 
رائدة النشاط 

المرشدة +
 الطالبٌة 

الدفاع 
  المدنً

 حسن إجادة أغلبٌة الطالبات الستخدام طفاٌات الحرٌق  -0
طالبات ملمات بقواعد األمن والسالمة ٌتصرفن  بحكمة  -2

وهدوء  والبعد عن الضوضاء والفوضى فً المواقف 
 الطارئة

 .تنفٌذ  خطة اإلخالء  - 4
طالبات ومعلمات متدربات على مواجهة الصعوبات  -2

 والكوارث 

 

 

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم 

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 



 

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

  ِسئىٌخ األِٓ واٌسالِخ+ ِذٌشح اٌّذسسخ :  اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ  اٌسالِخ ولبٌخاسُ اٌجشٔبِذ 
 

  :وصف البرنامج وأهدافه - 2

  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ٚلذ اٌزٕف١ز

  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ
  إٌٝ  ِٓ

  ثشٔبِظ رٛػ١خ ٌٍزؼش٠ف ثبألِٓ ٚاٌغالِخ ٚرٕف١ز

ثشاِغٙب ٚو١ف١خ اعزخذاَ ؽفب٠بد اٌؾش٠ك ٚاٌزؼشف 

ػٍٝ ِخبسط اٌطٛاسا ٚرٕف١ز خطخ اإلخالء ٚاٌغالِخ 

ٚاٌزظشف ثؾىّخ ٚاٌزضاَ اٌٙذٚء فٟ اٌؾبالد اٌطبسئخ 

 : ٚاٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ٠ٚزؼّٓ ا٢رٟ 

   سط ٌٛؽبد إسشبد٠خ  ٌّخب –ِط٠ٛبد  –ِؾبػشاد

  .ؽفب٠بد ؽش٠ك  –اٌطٛاسا 

  ؽبٌجبد   -ِٕغٛثبد اٌّذسعخ : اٌفئخ اٌّغزٙذفخ.  

  ِشح وً فظً دساعٟ : ِذح رىشاس اٌجشٔبِظ.  
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  ٔشش صمبفخ اٌٛػٟ ث١ٓ إٌّغٛثبد ٚاٌطبٌجبد

 .ٌى١ف١خ األِٓ ٚاٌغالِخ

   رؼٍُ اٌطبٌجخ و١ف١خ اعزخذاَ ؽفب٠بد اٌؾش٠ك 

  ُرؼ٠ٛذ اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌٙذٚء ٚاٌزظشف اٌغ١ٍ

 فٟ ؽبٌخ اٌطٛاسا ٚاٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ 

  ارخبر وبفخ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزٛف١ش

ِغزٍضِبد  األِٓ ٚاٌغالِخ ِٓ إٞ خطش ثئرْ 

  هللا

ؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اعزخذاَ ؽفب٠بد  -3

 اٌؾش٠ك 
ِٕغٛثبد ٚؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اٌزظشف  -1

ٛالف اٌطبسئخ ٚاٌىٛاسس ثؾىّخ ٚ٘ذٚء فٟ اٌّ

 اٌطج١ؼ١خ 
 .رٕف١ز خطخ إخالء  -1

ِط٠ٛبد ٌٚٛؽبد إسشبد٠خ ٌّخبسط اٌطٛاسا  -4

 . 

 

  :عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  - 4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

  (      5)   ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف      رٛف١ش اٌج١ئخ اٌزشث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاوجخ الؽز١بعبد ا١ٌّذاْ ِٚغزغذارٗ  :البرنامجالهدف العام المنتمً إلٌه 
  لم ٌرد بخطة اإلدارة  

(    4/5 )    ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف    .رٛف١ش ث١ئخ رشث٠ٛخ إِٓخ ِؾفضح ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ :  األهداف  التفصٌلٌة   /الهدف    
  لم ٌرد بخطة اإلدارة    

  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2
           لاير( 200)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

 

  وقت التنفٌذ  ** المراحل
  المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

  إلى  من

  ٘ـ3411/  1/  11 ٘ـ3413/ 11/31  األٌٚٝ
ِٕغٛثبد ٚؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اٌزظشف ثؾىّخ ٚ٘ذٚء فٟ اٌّٛالف  --ؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اعزخذاَ ؽفب٠بد اٌؾش٠ك  

 اٌطبسئخ  ٚاٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ 
 ِط٠ٛبد ٌٚٛؽبد إسشبد٠خ ٌّخبسط اٌطٛاسا  ---رٕف١ز خطخ إخالء  - 

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى 
 

  .إعداد خطة لكٌفٌة تفعٌل برنامج األمن والسالمة وتوفٌر ما ٌحتاج إلٌه     اٌخطٛح األٌٚٝ
 رٕف١ز خطخ إخالء  رذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ ؽفب٠خ اٌؾش٠ك ٚ  اٌخطٛح اٌضب١ٔخ
  .محاضرات وندوات عن كٌفٌة التصرف فً المواقف الطارئة   اٌخطٛح اٌضبٌضخ

  .إعداد ملصقات إرشادٌة عن األمن السالمة     اٌخطٛح اٌشاثؼخ

  .برامج إذاعٌة تحث الطالبة على الهدوء والتصرف بحكمة وإزالة الخوف والرهبة من الكوارث الطبٌعٌة   اٌخطٛح اٌخبِغخ
  

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج - 5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 
  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ
 منشورات  –كتٌبات  –توزٌع مطوٌات   جهة حكومٌة  الدفاع المدنً  اإلششاف ػٍٝ  خطخ رفؼ١ً ثشٔبِظ األِٓ ٚاٌغالِخ  ِذ٠شح  فبؽّخ اٌغش١شٞ

 ِزبثؼخ رفؼ١ً ثشٔبِظ األِٓ ٚاٌغالِخ    ِغبػذاد  ٘ـ –َ 
   

  ِؾؼشح ِؼًّ  ػ
  رٕف١ز ِؾبػشاد ٚٔذٚاد ػٓ و١ف١خ اٌزظشف فٟ اٌّٛالف اٌطبسئخ  (ِغؤٌٚخ إٌظبَ)

   
 رٛف١ش اٌٍّظمبد اإلسشبد٠خ  –رٕف١ز خطخ األِٓ ٚاإلخالء   ِششذح ؽالث١خ  َ

   
 رذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اعزخذاَ ؽفب٠بد اٌؾش٠ك   (اٌش٠بػ١بد)ِؼٍّخ   َ

   
 رٕف١ز اٌجشاِظ اإلراػ١خ ٚاٌزٟ رؾش اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌٙذٚء ٚاٌزظشف ثؾىّخ   (ِغؤٌٚخ  اإلراػخ )ِؼٍّخ   ص

   
  اٌّشبسوخ فٟ رٕف١ز خطخ اإلخالء ٚرؼش٠ف اٌطبٌجبد ثّخبسط اٌطٛاسا  وبرجخ  ْ

   
 المسئولة المباشرة

 فاطمة الغشٌري:  االســــم



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

                                                         إثراء المناهج بما ٌحقق تنمٌة شخصٌة الطالبة وٌتناسب مع مستجدات المٌدان :الـهـــدف الـعـــام  

  تهٌئة المٌدان للمشروع الشامل لتطوٌر المناهج وفق متطلبات المشروع :الهــدف التفصٌـلً  

 

 اٌّزطٍجبد   اٌّذح اٌجشاِظ    َ
  اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

  ِؤششاد رؾمك اٌٙذف  اٌذػُ اٌخبسعٟ
  اٌّغبٔذح  اٌشئ١غخ

3  

التهٌئة 
للمشروع 
الشامل 
لتطوٌر 
  المناهج

 أسبوعان
 من 

 هـ0240/  00/  06
 إلى

  هـ0240/  00/  0

 قوى بشرٌة – 0
 مستلزمات مادٌة   - 2

جهاز +مطوٌات + قرطاسٌة )
 (طابعه+حاسب 

  لاير( 500)مٌزانٌة تشغٌلٌة  - 4

-مدٌرة المدرسة  
معلمات  -الوكٌلة 

  المواد الشامل

مشرفات 
مواد 

التطوٌر 
  الشامل 

 الزٌارة الصفٌة -0
تجاوب الطالبات  -2

 إٌجابٌا ًللمشروع الشامل 
زٌادة استٌعاب الطالبات    -4

 وارتفاع المستوى التحصٌلً 
كشف حضور األمهات  – 2

لتوضٌح آلٌة وتقوٌم المشروع 
 الشامل 

 

 ( 0) الرئٌس رقم  النموذج

 نموذج إعداد الخطة التشغٌلٌة للمدرسة

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 والتعلٌم بمحافظة جدةإدارة التربٌة 

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

 ِؼٍّبد اٌّششوع اٌشبًِ ٌٍّٕبهذ + ِذٌشح اٌّذسسخ : اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ  ّششوع اٌشبًِ ٌتطىٌش إٌّبهذاٌتهٍئخ ٌٍ: اسُ اٌجشٔبِذ  
 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ٚلذ اٌزٕف١ز

  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ
  إٌٝ  ِٓ

  ٌٍز١ٙئخ ٌٍّششٚع اٌشبًِ ٌزط٠ٛش إٌّب٘ظ ثشٔبِظ

ٌززٛاوت ثالدٔب اٌؾج١جخ ِغ ؽشوخ إٌّٛ اٌؼب١ٌّخ 

اٌزٟ رغزبػ اٌّغزّؼبد وبفخً فٟ اٌّغبالد 

  :اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ٚااللزظبد٠خ ٠ٚزؼّٓ 
 ًِِزوشاد رؼش٠ف١خ ثبٌّششٚع اٌشب.  
  ًِاعزجبٔٗ ٌّٕبلشخ آ١ٌخ اٌّششٚع اٌشب. 
  اٌّششٚع اٌشبًِػشع شبًِ ػٓ و١ف١خ آ١ٌخ  
  ؽبٌجبد اٌظف األٚي اٌّزٛعؾ : اٌفئخ اٌّغزٙذفخ

 . أِٙبد اٌطبٌجبد + 
  اعجٛػبْ : ِذح اٌجشٔبِظ 

 ٘ـ3413/  33/  3  ٘ـ3413/  31/  36

  رؼ١ّٓ إٌّب٘ظ اٌم١ُ اإلعال١ِخ ٚاالرغب٘بد
  .اإل٠غبث١خ 

   سفغ ِغزٜٛ اٌزؼٍُ األعبعٟ ٚرٛع١ٙٗ ٔؾٛ إوغبة
ِخ فٟ ؽ١برٗ االعزّبػ١خ اٌفشد اٌىفب٠بد اٌالص
 ٚاٌذساع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ 

  تنمٌة المهارات األدائٌة من خالل التركٌز على
 التعلم والممارسة الفعلٌة لألنشطة  

  تبصٌر األمهات بآلٌة تنفٌذ  ومتابعة المشروع
 الشامل 

  إحداث نقله نوعٌة عالٌة الجودة فً تطوٌر التعلٌم
حاجات عامًة والمناهج خاصًة لمراعاة تلبٌة 

  .المتعلمٌن وحاجات المجتمع والتهٌئة لسوق العمل 

ؽبٌجبد ِزفبػالد إ٠غبث١بً ٚ   – 3
لبدساد ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ إٌّٙظ 

 اٌغذ٠ذ
أِٙبد ػٍٝ ٚػٟ ِٚذسوبد  -1

ثى١ف١خ ِزبثؼخ ٔزبئظ رؾظ١ً 
  .اٌطبٌجبد ٌّٛاد اٌّششٚع اٌشبًِ 

 ِط٠ٛبد ٌٍزؼش٠ف ثبٌّششٚع  -1
صمبفخ ٔششاد رشث٠ٛخ ػٓ -4

 اٌّششٚع ٚو١ف١خ آ١ٌخ رم٠ُٛ اٌّٛاد

  

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  - 4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

( 4)  ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف   إصشاء إٌّب٘ظ ثّب ٠ؾفف ر١ّٕخ شخظ١خ اٌطبٌجخ ٠ٚزٕبعت ِغ ِغزغذاد ا١ٌّذاْ  : اٌٙذف اٌؼبَ إٌّزّٟ إ١ٌٗ اٌجشٔبِظ   
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

(3/4)ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف    ر١ٙئخ ا١ٌّذاْ ٌٍّششٚع اٌشبًِ ٌزط٠ٛش إٌّب٘ظ ٚفك ِزطٍجبد اٌّششٚع: األ٘ذاف  اٌزفظ١ٍ١خ / اٌٙذف    
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2
           لاير(   500) ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

 

  وقت التنفٌذ  ** المراحل
  المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

  إلى  من

 ٘ـ3413/  33/  3  ٘ـ3413/  31/  36  األولى
 لبدساد ػٍى اٌتؼبًِ ِغ إٌّهذ اٌزذٌذ وطبٌجبد ِتفبػالد إٌزبثٍبً  
  .أِهبد ػٍى وػً وِذسوبد ثىٍفٍخ ِتبثؼخ ٔتبئذ تضصًٍ اٌطبٌجبد ٌّىاد اٌّششوع اٌشبًِ  
 تمىٌُ اٌّىاد آٌٍخٔششاد تشثىٌخ ػٓ حمبفخ اٌّششوع ووٍفٍخ –ِطىٌبد ٌٍتؼشٌف ثبٌّششوع  

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى 
 

 االعزّبع ثبٌّؼٍّبد ٌٍزؼش٠ف ثآ١ٌخ اٌّششٚع ٚاٌذٚاػٟ ٌٍزط٠ٛش  ٚاأل٘ذاف اٌؼبِخ   اٌخطٛح األٌٚٝ

  (اٌزشث١خ األعش٠خ -اٌؾبعت ا٢ٌٟ   –اٌذساعبد االعزّبػ١خ ٚاٌٛؽ١ٕخ  –ٌغزٟ اٌخبٌذح  –اٌمشاْ اٌىش٠ُ ٚرفغ١شٖ ) االعزّبع ثبألِٙبد ٌزٛػ١ؼ آ١ٌخ اٌّششٚع اٌشبًِ ٚو١ف١خ آ١ٌخ رم٠ُٛ اٌّٛاد   اٌخطٛح اٌضب١ٔخ

 ِزوشح رفغ١ش٠خ ثبٌّششٚع اٌشبًِ ٌزط٠ٛش إٌّب٘ظ   اٌخطٛح اٌضبٌضخ
 . اعزجبٔٗ ٌم١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطبٌجبد ِٚالؽظزٙٓ ؽٛي ِٕب٘ظ اٌّششٚع اٌشبًِ    اٌخطٛح اٌشاثؼخ

 . اٌّزبثؼخ اٌّغزّشح ٚإٌّبلشخ ِغ اٌّؼٍّبد ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِغزٜٛ اٌطبٌجبد فٟ ِٛاد اٌّششٚع اٌشبًِ   اٌخطٛح اٌخبِغخ
  

  :فرٌق العمل والجهات  المشاركة فً البرنامج - 5

  (خبسط اٌٛصاسح)اٌّشبسوْٛ ِٓ  (اٌٛصاسح/ اإلداسح / داخً اٌّذسعخ) اٌّشبسوْٛ 
  اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  أٚ اٌغٙخاالعُ   اٌّّٙخ  اٌٛظ١فخ  االعُ أٚ اٌغٙخ

 ِذ٠شح فبؽّخ اٌغش١شٞ
 -اإلششاف ػٍٝ  ثشٔبِظ اٌز١ٙئخ ٌٍّششٚع اٌشبًِ ٚآ١ٌخ رٕف١زٖ  

    (األِٙبد  –اٌطبٌجبد  -1اٌّؼٍّبد ) ػمذ االعزّبػبد  

 ِزبثؼخ ٚرٕف١ز آ١ٌخ رم٠ُٛ  اٌّٛاد فٟ اٌّششٚع اٌشبًِ ِغبػذح اٌظف األٚي اٌّزٛعؾ َ
   

 ػشث١خ ِؼٍّخ ٌغخ ص
إػذاد اٌّزوشح اٌزفغ١ش٠خ  –إػذاد اعزجبٔٗ ل١بط اعز١ؼبة اٌطبٌجبد ٌٍّششٚع اٌشبًِ 

    ٌٍّششٚع

 اٌّزبثؼخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِغزٜٛ اٌطبٌجبد فٟ ِٛاد اٌّششٚع اٌشبًِ ِششذح ؽالث١خ َ
   

 رذس٠ظ إٌّب٘ظ ِؼٍّبد اٌّششٚع اٌشبًِ ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
   

 ٚسػ رٛػ١ؾ١خ ١ٌ٢خ رم٠ُٛ اٌّٛاد فٟ اٌّششٚع اٌشبًِ ِششفبد ِٛاد اٌّششٚع اٌشبًِ إداسح اإلششاف اٌزشثٛٞ
   

 

 المسئولة المباشرة
 فاطمة الغشٌري:  االســــم



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 تعزٌز القٌم األخالقٌة فً المجتمع التربوي التعلٌمً :الـهـــدف الـعـــام  

 المختلفة بما ٌحقق تعزٌز القٌم األخالقٌةالمشاركة الفعالة فً المناسبات  :الهــدف التفصٌـلً  

 

 اٌّزطٍجبد   اٌّذح اٌجشاِظ    َ
  اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

  ِؤششاد رؾمك اٌٙذف  اٌذػُ اٌخبسعٟ
  اٌّغبٔذح  اٌشئ١غخ

3  
لغتً 

 العربٌة 
  كنز وعطاء

 أشهر  2
 من 

 هـ 0240/  00/  05
 إلى  

  هـ0242/  4/  02

 قوى بشرٌة 
مطوٌات  –هداٌا )مستلزمات مادٌة 

 (بطاقات شكر –
  (لاير 400)مٌزانٌة تشغٌلٌة 

  -مدٌرة المدرسة  
 معلمات  –المساعدة 

  .اللغة العربٌة  

المشرفة الفنٌة 
 للغة العربٌة 

   ف/ أ 

طالبات متدربات على كتابة  – 0
 . القصائد الشعرٌة

مقاالت باللغة العربٌة الفصحى  -2
 .للطالبات 

نص تمثٌلً جٌد من إنتاج  -4
 معلمات اللغة العربٌة  

أناشٌد متنوعة باللغة العربٌة  -2
 الفصحى 

 

 ( 0) النموذج الرئٌس رقم 

 التشغٌلٌة للمدرسةنموذج إعداد الخطة 

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 ( 2) نموذج رقم 
 نموذج توثٌق برنامج مدرسً

  :معلومات عامة عن البرنامج -0

 ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشثٍخ + ِذٌشح اٌّذسسخ : اسُ اٌّسئىي اٌّجبشش ػٓ اٌجشٔبِذ  وػطبءوٕض   اٌؼشثٍخ ٌغتً : اسُ اٌجشٔبِذ  
 

  :وصف البرنامج وأهدافه -2

  ٚطف اٌجشٔبِظ
  ٚلذ اٌزٕف١ز

  ِخشعبد اٌجشٔبِظ  أ٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌخبطخ
  إٌٝ  ِٓ

  مسابقة للمعلمات والطالبات لتهٌئة المٌدان لالحتفاء بٌوم اللغة
العربٌة  وتؤكٌد لالعتزاز بلغتنا العربٌة وهً اللغة التً أُنزل بها 

القران على سٌد البشر حبٌبنا ورسولنا محمد علٌه الصالة 
 : والسالم وٌتضمن ذلك 

  ٟرٛاعٙٓ ِؼٍِٛبد ٚٚعبئً ٌّغبػذح اٌّزغبثمبد ٌزز١ًٌ اٌظؼٛثبد اٌز.  
  ٌٛؽبد –ِمبالد  -سعِٛبد   -ِط٠ٛبد.  
  ِغبعالد شؼش٠خ  –أٔبش١ذ -ثشاِظ إراػ١خ رزٕٛع ث١ٓ ِشب٘ذ  رّض١ٍ١خ.  

   الفئة المستهدفة طالبات ومعلمات 
  أشهر  2:  مدة البرنامج 

 هـ0242/  4/  02 هـ0240/  00/  05

   تنمٌة مشاعر االعتزاز باللغة العربٌة بما ٌحقق
 . االنتماء إلٌها وٌعزز قٌمتها فً النفوس 

   نتطلع لتكون اللغة العربٌة هً لغة التخاطب العالمٌة
. 

  طالبات قادرات على كتابة القصائد الشعرٌة. 
  البعد عن التحدث باللغات األجنبٌة والتفاخر بذلك. 

ؽبٌجبد ِذسوبد ثؤ١ّ٘خ اٌزخبؽت ثبٌٍغخ  – 3

اٌؼشث١خ ٌغخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌزٟ أسعً ثٙب ع١ذ 

 . اٌجشش ػ١ٍٗ أفؼً اٌظالح ٚاٌزغ١ٍُ 
ؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ وزبثخ اٌمظبئذ اٌشؼش٠خ  -1

  ٚاٌمظخ اٌمظ١شح
ِؼٍّبد ٌذ٠ٙٓ اٌمذسح ػٍٝ وزبثخ ٔض رّض١ٍٟ  -1

 . ع١ذ 
  .ِغبثمخ شؼش٠خ  –ِط٠ٛبد  -4

  

 : عالقته بؤهداف الخطة التشغٌلٌة إلدارة التربٌة و التعلٌم بالمحافظة  - 4

  ػاللزٙب ثبٌخطخ اٌؼشش٠خ  أ٘ذاف اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ

( 3) ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف    رؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ فٟ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ:  اٌٙذف اٌؼبَ إٌّزّٟ إ١ٌٗ اٌجشٔبِظ   
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

(5/3)ٚسد ثخطخ اإلداسح سلُ اٌٙذف   اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ إٌّبعجبد اٌّخزٍفخ ثّب ٠ؾمك رؼض٠ض اٌم١ُ األخالل١خ :  األ٘ذاف  اٌزفظ١ٍ١خ / اٌٙذف    
  ٠شد ثخطخ اإلداسح ٌُ  

 
  (وسٌلة توفٌر كلفة البرنامج :  ) التكلفة التقدٌرٌة للبرنامج -2

           لاير(   400) ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 



 

  (:مراحله) مكونات البرنامج  •

 

  وقت التنفٌذ  ** المراحل
  المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

  إلى  من

 هـ0242/  4/  02 هـ0240/  00/  05  األولى
طبٌجبد ِذسوبد ثأهٍّخ اٌتخبطت ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٌغخ اٌمشاْ اٌىشٌُ اٌتً أسسً ثهب سٍذ 

اٌجشش ػٍٍه أفضً اٌصالح واٌتسٍٍُ  ولبدساد ػٍى وتبثخ اٌمصبئذ اٌشؼشٌخ واٌمصخ اٌمصٍشح  
 ِسبثمخ شؼشٌخ  –ِطىٌبد  – ِؼٍّبد ٌذٌهٓ اٌمذسح ػٍى وتبثخ ٔص تّخًٍٍ رٍذ  --

 

 خطوات  تنفٌذ المرحلة األولى 
 

  .تكوٌن لجان فً المدرسة لتفعٌل برامج االحتفاء    اٌخطٛح األٌٚٝ
  (  .كنز وعطاء ) إعداد برنامج إذاعً لتحقٌق مفهوم االعتزاز باللغة العربٌة    اٌخطٛح اٌضب١ٔخ
  .وتزوٌد المعلمات والطالبات بشروط المسابقة  اختٌار موضوعات المسابقة واإلعالن عنها فً مكان بارز   اٌخطٛح اٌضبٌضخ

 ( كٌف نجعل اللغة العربٌة لغة التخاطب العالمً ) إعداد مطوٌات   اٌخطٛح اٌشاثؼخ

 أفضل مقالة  -أفضل قصة قصٌرة  -إعداد التقارٌر الختامٌة ومراجعة العروض التقدٌمٌة و تكرٌم أفضل قصٌدة    اٌخطٛح اٌخبِغخ
  

  :العمل والجهات  المشاركة فً البرنامجفرٌق  - 5

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

 المهمة الوظٌفة االسم أو الجهة المهمة الوظٌفة االسم أو الجهة

 فاطمة الغشٌري
 

 اإلشراف على تهٌئة المٌدان  لالحتفاء بٌوم اللغة العربٌة
   

 اإلشراف على لجان تفعٌل برامج االحتفاء مساعدة العرفًهٌاء 

   
 اإلشراف على االحتفاء  وتوصٌف المهام وإعداد التقارٌر الختامٌة (لغة عربٌة ) معلمة أولى   ص

 متابعة تنفٌذ المسابقة (معلمة)رائدة نشاط  ع

 (اللغة العربٌة كنز وعطاء)متابعة تنفٌذ البرنامج اإلذاعً  (معلمة)مسئولة اإلذاعة  ز
   

 مناقشة االحتفاء بٌوم اللغة العربٌة مشرفة اللغة العربٌة (إدارة اإلشراف التربوي )  ف / أ
   

 (شروط المسابقة إعداد -مطوٌات)اإلشراف التام على جمٌع الفعالٌات معلمات اللغة العربٌة إ   ـ  ر -م    -ع   
   

 المسئولة المباشرة
 فاطمة الغشٌري:  االســــم



 

 تقٌم البرامج   -1

 رؾمك اعُ اٌجشٔبِظ َ
 ٌُ

 ٠زؾمك

رُ فٟ 

اٌٛلذ 

 اٌّؾذد

رؤخش فٟ 

 اٌزٕف١ز
ٔغجخ 

 اٌّزؾمك
 أُ٘ ِخشعبد اٌجشٔبِظ

 - ِغزّش - _ تجاوزك الصعاب ٌوصلك لألمجاد 0
 

 دراسٌة متقدمهطالبات قادرات على تجاوز الصعاب فً مواد التدنً  وٌحققن مستوٌات 
 توجٌهات تربوٌة إلى طرق لالستذكار الجٌد ----خطط لمتابعة رعاٌة  الطالبات لكل الفئات 

 كتابة أسماء الطالبات المتفوقات فً لوحة الشرف -.   حصص تقوٌة للطالبات 

 - ِغزّش - _ بالمثابرة والجد نحقق النجاح 2
 

 .النتائج طالبات لدٌهن الثقة والقدرة لتحقٌق أعلى 
 .حصص تقوٌة -مطوٌات   -أنشطة صفٌة لمراعاة الفروق الفردٌة وأنماط الشخصٌة  

 - ِغزّش - _ انضباطً سر نجاحً 4
 

ِؼٍّبد ٍِتضِبد ثبٌتؼبٍُِ واٌٍىائش إٌّظّخ ٌٍؼًّ واٌذواَ ولبدساد ػٍى تزبوص اٌصؼبة 
 .اٌمذوح  ِطىٌبد و ِضبضشاد ٌتشسٍخ اٌمٍُ ٌٍّؼٍّخ   -وِضجبد ٌٍؼًّ    

 ثطبلبد شىش ٌٍّؼٍّبد اٌٍّتضِبد ثبٌذواَ  شهشٌب

2 
 رسولً قدوتً

 األدب النبوي سلوك راقً ومنهاج حٌاه
 -  - 91 

طبٌجبد ِتخزاد سٍشح ٔجٍٕب اٌضجٍت ػٍٍخ أفضً اٌصالح واٌسالَ ٔجشاسبً ٌهٓ فً صٍبتهٓ 
 .ِط٠ٛبد ، ِؾبػشاد   - تضمٍك ِفهىَ اٌّسؤوٌٍخ فً اٌٍّذاْ اٌتشثىي  -اٌخبصخ واٌؼبِخ 

 - ِغزّش - _ (غرس )تؤصٌل القٌم األخالقٌة   5
 

 ؽبٌجبد ٠زؼبٍِٓ ِغ ثؼؼٙٓ اٌجؼغ ثؤخالل١بد إعال١ِخ ٚاٌجؼذ ػٓ األٌفبظ إٌبث١خ ، ٌٛؽبد رٛع١ٙ١ٗ ػٓ اٌم١ُ
ػاللخ ٚد ٚ اؽزشاَ ث١ٓ اٌّٛظفبد  --ثبٌّزؼٍُ إٌٝ ِغزٜٛ اٌمذٚح اٌؾغٕخ فٟ ِّبسعخ اٌم١ُ  ثشاِظ إراػ١خ  ، اٌٛطٛي

 .ٚاٌطبٌجبد 

 - ِغزّش - _ بٌئتً مملكتً 6
 

 .ؽبٌجبد ٠شؼشْ ثبالٔزّبء ٌٍٛؽٓ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌّذسعخ ِٚشافمٙب 
ثشٔبِظ االؽزفبء ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ ثشٔبِظ االؽزفبء ثؼٛدح  -ث١ئخ ِذسع١خ ٔظ١فخ ٚرمذ٠ش عٙٛد اٌٍّّىخ ٌذػُ اٌؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ  

 (ؽفظٗ هللا ) خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ إٌٝ أسع اٌٛؽٓ 

 -  - 75% السالمة والوقاٌة 7  
ِٕغٛثبد ٚؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اٌزظشف ثؾىّخ ٚ٘ذٚء فٟ  --ؽبٌجبد لبدساد ػٍٝ اعزخذاَ ؽفب٠بد اٌؾش٠ك  

 اٌطج١ؼ١خاٌّٛالف اٌطبسئخ  ٚاٌىٛاسس 
 ِط٠ٛبد ٌٚٛؽبد إسشبد٠خ ٌّخبسط اٌطٛاسا ---رٕف١ز خطخ إخالء  -

 -  - 95% التهٌئة للمشروع الشامل لتطوٌر المناهج 8  
 لبدساد ػٍى اٌتؼبًِ ِغ إٌّهذ اٌزذٌذ طبٌجبد ِتفبػالد إٌزبثٍبً و

 .أِهبد ػٍى وػً وِذسوبد ثىٍفٍخ ِتبثؼخ ٔتبئذ تضصًٍ اٌطبٌجبد ٌّىاد اٌّششوع اٌشبًِ 

 تمىٌُ اٌّىاد آٌٍخٔششاد تشثىٌخ ػٓ حمبفخ اٌّششوع ووٍفٍخ –ِطىٌبد ٌٍتؼشٌف ثبٌّششوع 

 -  - 91% (كنز وعطاء ) لغتً  العربٌة  9  
اٌمشاْ اٌىشٌُ اٌتً أسسً ثهب سٍذ طبٌجبد ِذسوبد ثأهٍّخ اٌتخبطت ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٌغخ 

اٌجشش ػٍٍه أفضً اٌصالح واٌتسٍٍُ  ولبدساد ػٍى وتبثخ اٌمصبئذ اٌشؼشٌخ واٌمصخ اٌمصٍشح  
 ِسبثمخ شؼشٌخ-ِطىٌبد  –ِؼٍّبد ٌذٌهٓ اٌمذسح ػٍى وتبثخ ٔص تّخًٍٍ رٍذ  -

 

 تم فً الوقت المحدد أو تؤخر فً التنفٌذ فً خانة تحقق أو فً خانة لم ٌتحقق , وكذلك فً خانة( √ ) توضع عالمة صح * 

 

 (2)نموذج رقم 

 نموذج متابعة برامج الخطة المدرسٌة

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

 : الصعوبات والمعوقات  - 1               

 

  اإلجشاءاد اٌّزخزح ٌٍزغٍت ػًٍ اٌظؼىثبد  اٌظؼىثبد  *اعُ اٌجشٔبِج 

   

   

   

   

   
 

 , سواء تم تنفٌذ البرنامج أو لم ٌتم ( فقط  ) فً هذا الجدول ٌتم تدوٌن البرامج التً واجهت صعوبات فً التنفٌذ *  

 : ـ  مقترحات وحلول 3                            
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.............................................................................................................................................................................  

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 تقسم التخطٌط والسٌاسا/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 المتوسطة السادسة والتسعون بجدة

 

  اٌجشاِج
  و 

  األٔشطخ

جّبدي / شهش  سثُغ اٌضبٍٔ/ شهش  سثُغ األوي/ شهش طفش / شهش ِذشَ / شهش  رو اٌذجخ/ شهش  رو اٌمؼذح/ شهش  شىاي/ شهش

 األوي 
جّبدي / شهش

  سجت/ شهش  اٌضبٍٔ

  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ  األعبثُغ

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  

تجاوزك الصعاب 
                                          ٌوصلك لألمجاد

بالمثابرة والجد 
                                          نحقق النجاح

انضباطً سر 
                                         نجاحً 

 رسولً قدوتً 
األدب النبوي 
سلوك راقً 
                                          ومنهاج حٌاه

تؤصٌل القٌم 
 األخالقٌة  

                                         (غرس )
  بٌئتً مملكتً

                                        
  السالمة والوقاٌة

                                         
التهٌئة للمشروع 
الشامل لتطوٌر 

                                          المناهج

 لغتً  العربٌة 
                                          (كنز وعطاء ) 

 



 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة والتعلٌم بمحافظة جدة

 قسم التخطٌط والسٌاسات/ إدارة التخطٌط والتطوٌر 

 السادسة والتسعون بجدةالمتوسطة 

 

 ِخشعبد اٌجشٔبِظ ِؤششاد رؾمك اٌٙذف اٌغٙخ إٌّفزح اٌّزطٍجبد فزشح اٌزٕف١ز اٌجشاِظ َ

استقبال الطالبات  0
 المستجدات

 -قوى بشرٌة   هـ1431/ 11/  16
 مستلزمات مادٌة وتقنٌة

 مطوٌات –حاسب آلً 
معلمات الصف 

 المرشدة -األول 
ٌستقبلن الٌوم الدراسً  طالبات 

 هداٌا –مسابقات  –برنامج ترحٌبً  بالجد والنشاط
 هـ1431/ 11/  11

 هـ1431/ 5/  1 الٌوم العالمً للصحة 2
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –حاسب آلً 

معلمات العلوم  
 والرٌاضٌات

تناول الطالبات الفطور الصحً 
 السرٌعةوتجنب الوجبات 

 توزٌع وجبات صحٌة 
 (.فواكه طازجة  –عصٌرات )

 لمدة اسبوع كامل أسبوع الشجرة 4
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –حاسب آلً 

كشف حضور البرنامج اإلذاعً  معلمات المدرسة
 عن أهمٌة الشجرة

طالبات لدٌهن الوعً للمحافظة على الحدائق 
 واألشجار

 المرور الخلٌجًأسبوع  2
  "احذر أخطاء اآلخرٌن ” 

 -قوى بشرٌة  
 مستلزمات مادٌة وتقنٌة

 مطوٌات –حاسب آلً 
زٌادة الوعً للطالبات وأولٌاء  منسوبات المدرسة

 .مطوٌة -برنامج إذاعً  األمور بتجنب الحوادث

 
 هـ11/1431/ 5 ٌوم المعلم 5

 -قوى بشرٌة  
 مستلزمات مادٌة وتقنٌة

 مطوٌات –آلً حاسب 

معلمات اللغة 
 –العربٌة 

 االجتماعٌات

قلة المشاكل بٌن المعلمة والطالبة 
وارتفاع عالقة الود واالحترام  

 المتبادل

 برنامج إذاعً ٌشمل
 –شهادات شكر  –مطوٌات  –بطاقات تهنئة ) 

 (هداٌا 

 هـ1431/ 11/  18 الٌوم الوطنً 6
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –آلً  حاسب

جمٌع منسوبات 
 المدرسة

كشف حضور البرنامج اإلذاعً 
 متكامل عن حب الوطن ٌشمل

نشٌد , , أشعار , عرض , قصائد ) 
 (مشاهدة هادفة 

 طالبات ٌشعرن باالنتماء والوالء للوطن

 برنامج حفل الجنادرٌة 7
 .للتراث والثقافة

 
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –حاسب آلً 

جمٌع منسوبات 
 المدرسة

كشف حضور لمعرض مصغر  
 لجهود الملك عبد العزٌز رحمه هللا

معرض مصغر  -أناشٌد  -عرض  -قصائد 
 لجهود الملك

  .عبد العزٌز رحمه هللا

 هـ1431/  11/  16 برنامج بمناسبة الحج 8
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –حاسب آلً 

التربٌة  معلمات
مشاهد هادفة ,نشٌد , عرض , إرشادات هامة  كشف حضور محاضرة عن الحج الدٌنٌة

 محاضرات–مطوٌات  –

الحملة الوطنٌة للتوعٌة  9
 بؤهمٌة الحلٌب

 هـ1431/  1/  1
 -قوى بشرٌة  

 مستلزمات مادٌة وتقنٌة
 مطوٌات –حاسب آلً 

 –المعلمات 
 –اإلدارٌات 

 المرشدة الطالبٌة
الطالبات على تناول الحلٌب حرص 

 وتجنب المشروبات الغازٌة
برنامج إذاعً عن أهمٌة تناول الحلٌب وفوائده 

 توزٌع الحلٌب –المتعددة 

 



 



 



 

 املالحق

 المالحـــــق



 


