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 فريق التخطيط يف املدرسة
 

 

 املالحظات التوقيع الوظيفة االسم م

   قائد املدرسة ماهر بن صاحل امحد السليم 1

   وكيل املدرسة يوسف بن سعود القويزاني 2

   املدرسةوكيل  عدنان بن عبداهلل الدراج 3

   مرشد طالبي نواف بن عالي اجلري 4

   مرشد طالبي فهد بن عبداهلل الفهيد 5

   رائد نشاط ابراهيم بن داود احلسن 6

   معلم مشرف علوم حممد بن عبدالعزيز احلمدان 7

   معلم مشرف صف اول عدنان بن عبدالرمحن العليان 8

   كشفي معلم رياضة وقائد عبداهلل بن محد الصغري 9

   معلم مشرف صف ثالث عبداهلل  بن حسني الفايز 11

   معلم مشرف تربية اسالمية عبداهلل بن ابراهيم اخلميس 11

   معلم موهوبني عبداهلل بن عبدالرمحن الرشيد 12

   معلم مشرف صف ثاني علي بن حبيب احلميد 13

   مساعد اداري حسني بن  عيسى   العامر 14
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 وإحصاءات معلومات استمارة
 

 نوع املبنى استقاللية املبنى نوع التعليم املرحلة املدرسة

 أهلي ○أرامكو   ○•مستأجر   ○حكومي    ○ مشرتك○•مستقل    ○ مقررات ○حتفيظ قرآن   ○تربية خاصة   ○عام    •○ االبتدائية مكة املكرمة

 (بالعدد) للهيئتني اإلدارية والتعليمية التشكيالت املدرسية

 وكيل مفرغ مدير
مرشد طالبي  

 مفرغ
 معلم

رائد نشاط 

 مفرغ

أمني مركز مصادر تعلم 

 مفرغ
 مساعد إداري

مسجل 

 معلومات
 حارس عامل خدمات موظف إداري سكرتري

1 1 2 45 1 1 2 1 1 1 1 1 

 التعليم العام– (بالعدد)التشكيالت املدرسية للطالب والفصول 

      السادس اخلامس الرابع الثالث الثاني االول الصف

      4 3 4 4 4 4 عدد الفصول

      121 115 121 121 121 121 عدد الطالب

 الربامج املساندة–( بالعدد)التشكيالت املدرسية للطالب والفصول 

 (جزئيًا/كليًا)املنتسبون  نظام املنازل الرتبية اخلاصة النوع

 - - 646 عدد الطالب

   23 عدد الفصول

 املرافق التعليمية املساندة يف املدرسة

 ................أخرى  ................أخرى  مصلى مستقل خمترب علوم معمل حاسب آلي صالة رياضية مستقلة قاعة مصادر تعلم النوع

 غري متوفر ○متوفر    ○ غري متوفر ○متوفر    ○ غري متوفر ○متوفر    •○ غري متوفر ○متوفر    •○ غري متوفر ○متوفر    •○ غري متوفر ○متوفر    •○ غري متوفر ○متوفر    •○ التوفر

        العدد
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إعداد طالب مؤمنني بقيم وتعاليم ديننهم اإلسنالمي لنتلكني للمهنارات واملعنارف      

احلديثننة النننه  كنننهم منننن النننتعلم منندى احليننناة وباسننتخدام أ ف نننل الطنننر      

 .بيئة مدرسية جاذبة وشراكة جمتمعية فاعلة والتقنيات التعليمية ضمن 
 

 الريادة يف تطبيق لارسات جودة الرتبية والتعليم

 اإلتقان التعاون اإلبداع األمانة الصد  اعيالعمل اجل
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 عنننننننننننننخيص الواقننننننننننننننننننتش
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 ارتفاع مستوى تعامل املعلمني مع التقنية-1
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 .حتقيق املدرسة وعدد من معلميها جوائز  يز على املستوى احمللي واخلارجي -1

 توفر اكثر من مكان يساعد على التعلم ومعمل للعلوم والرياضيات ومركز صعوبات ومركز موهوبني -2

 .ومقصف ميزانيته جيده جدًا( امليزانية التشغيلية ) توفر مورد مالي للمدرسة   -2

 تطبيق برامج وانشطة اثرائية للطالب يف مجيع اجملاالت-3

 .التدريب وكذلك يعملون يف التنمية االسرية يوجد معلمني مؤهلني يف  -3

 توفري بيئة جاذبة وصاحلة للعمل -4

 توفر التقنيات احلديثة باملدرسة -5

 توفري ميزانية مناسبة للتحفيز والعمل -6

 استقرار الكادر التعليمي واالداري باملدرسة  -7

 وشهادات الشكر على  املستوى احمللي واالقليميحصول املدرسة على العديد من اجلوائز  -8

 تطبيق املدرسة امنوذج تطوير يف براجمها  -9
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 كثافة طالبية يف الفصول - 1 -1
ت
دا
دي
ته
ال

 

 وجود خلف املدرسة بيئة برية -1
 عدم تطبيق مجيع املعلمني اسرتاتيجيات التعليم احلديثة-2

 باملدرسةعدم توفري معمل حاسب الي -3
 تشكل خطورة على  الطالب  امام املدرسة حتت االنشاء وجود مباني جديدة  -2

 .وجود مدرسة ملحقة يف نفس املبنى  -4
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 إعداد اخلطة  مد عليها يفاملصادر الفعلية اله اعُت
 

 ةننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطننننادر اخلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمص م

 خطة االعوام السابقة+ بطاقة التقويم الذاتي +الدليل االجرائي والتنظيمي 1

 فريق التميز+ بطاقة التشخيص +االهداف العامة للوزارة 2

 فريق التميز +بطاقة التشخيص +اخلطة التشغيلية ملكتب املربز 3

 استطالع الرأي+ فريق التميز+ بطاقة التشخيص +املشروعات والرامج الوزارية 4

 استطالع الرأي+الربامج واملشروعات املركزية على مستوى االدارة العامةوفق امليدان 5

 (مرفقةتوضيحية توجد ورقة -مهم جدًا العمل عليها)هن 1435/1436الق ايا اخلمس امللحة لدى إدارة التعليم  6
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 ةنننننننننننننننداف اخلطننننننننننننننأه

 

 يليةننننننننننننننننننننننننننننننناألهداف التفص/ ياسات نننننننننننننننننننننننننننننالس األهداف العامة م

 تتيح مناخًا داعماًًَ للتفو  الدراسي وتنمية املواهب 1

 % 91بنسبة  مادة الرياضيات  يف مهارات للطالب رفع مستوى االتقان التام  - 1

 تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى املتعلمني - 2

 تنمية املهارات اإلبداعية الفنية لدى الطالب  - 3

 % 81بنسبة  لطالب ذوي التحصيل املنخفض يف مادة لغهرفع مستوى االتقان التام  – 4

 الطالبتبين خطة االرشاد ورعاية  2
 .احلد من ظاهرة العنف بني الطالب  - 1

 تعزيز السلوك االجيابي لدى املتعلمني  - 2

 تنوع االنشطة والربامج االضافية مبا يتفق مع ميول املتعلمني والفرو  الفردية بينهم  3

 تعزيز املهارات الكشفية لدى املتعلمني - 1

 مهارات االلقاء لدى املتعلمني تعزيز  – 2

 تنمية اللياقة البدنية لدى املتعلمني - 3

 تقديم اخلدمات الصحية اله تقوم وحتفظ وتعزز صحة الطالب واجملتمع املدرسي – 1 تفعيل سبل الوقاية من املشكالت واملخاطر الصحية 4

 تستثمر امكانات اجملتمع يف تنفيذ خطة االنشطة والربامج االضافية  5

 اثراء أولياء األمور تربويًا  – 1

 حتسني عالقة املدرسة بأولياء امور الطالب - 2

 مؤسسات اجملتمع رفع الشراكة الرتبوية مع  - 3

 استخدام اسرتاتيجيات تعلم وتعليم متنوعة 6
 تعزيز طر  التدريس احلديثة أثناء تنفيذ املنهج   – 1

 التعليمية املهنية تنمية خربات املعلمني يف اجملتمعات – 2

 تنفيذ خطط االمن والسالمة لدى املعلمني واملتعلمني -1 تدريب العاملني واملتعلمني على برامج االمن والسالمة  7

 تصميم اساليب وادوات التقويم اله تنسق مع نواتج التعلم املستهدفة 8
 .تشخيص واقع املدرسة والتقويم الذاتي -1

 القادمةبناء خطة لالعوام -2
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 رامج ومشروعات اخلطةب
 تتيح مناخًا داعماًًَ للتفو  الدراسي وتنمية املواهب اهلدف العام

 % 91رفع مستوى االتقان التام للطالب يف مهارات مادة الرياضيات  بنسبة اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

1 
الرياضيات متعة مع جدول 

 ال رب
1 1 

الصف السادس  الطالب

 –واخلامس والرابع 

 طالب361عدد

 هدايا -

 متخصص -

أمحد /  أ 

 اجملناء

معلم صف 

 ثالث

 الوكيل لشؤون الطالب -

 (عدنان الدراج )

 معلمو الرياضيات -

جابر + ماهر الغزال)

 (املوسى 

 ريال 511

 املقصف

من %  61ارتفاع نسبة -1

الطالب احلافظني جلدول 

 .ال رب

 برنامج ماثلتكس للرياضيات 2
1 

2 
1 

مجيع طالب املدرسة  

 طالب646عدد

 مسابقات -

 اجتماعات -

حسني / أ 

 املهاوش

 اسالمية

 املعلم املشرف للرياضيات

 جابر املوسى
 ارامكو السعودية

من % 85ارتفاع نسبة -2

العمليات الرياضية يف مادة 

 .الرياضيات

 حسابات الرازي 3
1 

2 
 

 –طالب الصف السادس 

 طالب 121عدد

 العاب  -

 هدايا -

 خالد الباروت

 معلم رياضيات

 / الوكيل لشننؤون الطننننالب 

 عدنان الدراج

عبداهلل / معلم املوهوبني 

 الرشننيد

 ريال 1511

 التشغيلية

من %  21ارتفاع نسبة  -3

الطالب املبدعني يف العمليات 

 .االربع

4 
 مقصف اجلمع 

 والطرح
1 2 

طالب الصف الثاني 

 طالب 221عدد  -والثالث

 مواد غذائية -

 هدايا -

 خالد الباروت

 معلم رياضيات

 / الوكيل لشننؤون الطننننالب 

 عدنان الدراج

عبداهلل / معلم املوهوبني 

 الرشننيد

 ريال 1111

 املقصف

من %   41ارتفاع نسبة  -4

 .الطالب املتقنني للجمع والطرح
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تتيح مناخًا داعماًًَ للتفو  الدراسي وتنمية املواهب اهلدف العام

 تنمية مهارات التفكري االبداعي لدى املتعلمني اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 التنفيذمسؤول 
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 3 1 ابداعي يف لوحه 1
طالب الصف اخلامس 

 طالب241عدد -والسادس

 هدايا رمزية -

أدوات خشبية  -

وخامات من 

 البيئة

 ماهر العرفج

 تربية فنية

وكيل الشؤون الطالب  

 عدنان الدراج

 ريال 511

 املقصف

من الطالب من %  31استفادة  -1

 البيئة يف اعمال فنية

 

 

   ادوات سكامرب 2
طالب الصف الرابع واخلامس 

 طالب91عدد –والسادس 

 هدايا رمزية -

 ادوات عرض -

عبداهلل 

 الرشيد

 املوهوبني

وكيل الشؤون الطالب  

 عدنان الدراج 

معلم العلوم  حممد 

 احلمدان

 ادارة املوهوبني

من الطالب على %  31اعتماد  -2

 .التفكري االبداعي

 

 2 1 اطلق افكارك 3
طالب الصف الرابع واخلامس 

 طالب241عدد –والسادس 

 هدايا رمزية -

 ادوات عرض -

عبداهلل 

 اخلميس

 اسالمية

 وكيل  شؤون الطنالب  

 عدنان الدراج

 معلم املوهوبني 

 عبداهلل الرشيد

 ريال511

 املقصف

من الطالب على %   31قدرة  -3

 توليد االفكار

 1 1 انا وحميطي  4
طالب الصف الرابع واخلامس 

 طالب241عدد –والسادس 
 ادوات عرض  -

 نواف اجلري

 عبداهلل اخلميس مرشد طالبي
 ادارة التوجية واالرشاد

من الطالب على وضع %  31قدرة  -4

 خطط مستقبلية

 2 2 اصدقاء االرض 5
طالب الصف الرابع واخلامس 

 طالب241عدد –والسادس 
 ادوات عرض -

 نواف اجلري

 حممد احلمدان مرشد طالبي
 ادارة التوجية واالرشاد

من الطالب يف  %  41حرص  -5

 احملافظة على البيئة
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تتيح مناخًا داعماًًَ للتفو  الدراسي وتنمية املواهب اهلدف العام

 تنمية املهارات التعليمية لدى الطالب اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 2 1 بوسيله اصل غايه 1
عدد  –طالب الصف الثاني 

 طالب 121

وسائل  -

 تعليمية 

 هدايا -

 علي احلميد

 معلم صف  ثاني

الوكيل لشؤون -

 عنان الدراج   /الطنالب

 

 ريال511

 املقصف

من الطالب املستخدمني للوسيلة %  31ارتفاع نسبة  -1

 .التعليمية يف التعلم

 4 2 احرتاف التعلم 2
–طالب الصف السادس 

 طالب 121عدد 

اجهزة  -

 حاسب الي

 

 حممد احلمدان

 علوم

الوكيل لشؤون -

 عنان الدراج   /الطنالب

 

 ريال511

 املقصف

من الطالب املستخدمني للحاسب %  31ارتفاع نسبة  -2

 االلي يف التعليم والتعلم

 3 2 صعود بال قيود 3
عدد –طالب الصف الثالث 

 طالب 121

 استبانات  -

 لقاءات -

 امحد اجملناء

 معلم صف ثالث

 معلم املوهوبني

 (عبداهلل الرشيد)

 ريال  511

 املقصف

من الطالب املخططني واملطورين %  41ازدياد  نسبة  -3

 .ألنفسهم

 2 1 فن اخلط العربي 4

طالب الصف الرابع 

عدد  –واخلامس والسادس 

 طالب 361

 قرطاسية -

 هدايا -

 لوحات خط -

 معلمو  لغه

 صالح الناجم

 فيصل الرشيدي

 معلم املشرف للغه

 عبداهلل النب صاحل

 ريال 511

 املقصف

من الطالب املتقنني فن اخلط %  31ازدياد نسبة  -4

 العربي

 1 2 املتقنالقارئ  5
طالب الصف اخلامس 

 طالب 241عدد  –والرابع 

 هدايا  -

برامج  -

 حاسوبية

 سامي الصقر

 اسالمية

 معلمو الرتبية االسالمية

 حسني املهاوش

 العبدالقادرعبداحملسن 

 ريال 1111

 املقصف

من الطالب اجملودين  لقراءة %  31ازدياد نسبة  – 5

 القران الكريم

 

 4 2 االعالمي املتميز 6
طالب الصف السادس 

 طالب 241عدد  –واخلامس 

كامريا  -

 تصوير

 حاسب الي  -

 نواف اجلري

 مرشد طالبي

 معلم الرتبية الفنية

 ماهر العرفج

 ريال 1111

 التشغيلية

من الطالب املشاركني يف %  21ارتفاع نسبة  – 6

 الفعاليات االعالمية
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 برامج ومشروعات اخلطة 

 داعماًًَ للتفو  الدراسي وتنمية املواهبتتيح مناخًا  اهلدف العام

 % 81رفع مستوى االتقان التام للطالب  ذوي التحصيل املنخفض يف مادة لغه بنسبة  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 1 2 برنامج عيادة النجاح    1

 –مجيع طالب املدرسة 

طالب يف العام 16عدد 

 الدراسي

 ورش عمل -

 اجتماعات

 عبدامللك

 امللحم

 صعوبات تعلم

 املرشد الطالبي -

 خالد الرميح +نواف اجلري   
 ادارة الرتبية اخلاصة

من مستوى الطالب  % 81حتسني  -1

 ذوي التحصيل املنخفض يف 

 .مادة لغه

 2 2 شيك التميز 2
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 ورش عمل -

 اجتماعات -
 مجيع املعلمني

 اولياء االمور-

 املعلمني-

 الوكيل لشئون الطالب -

 عدنان الدراج

 ريال3511

 التشغيلية

من الطالب %  41تهيئة نسبة  -2

 .للقراءة السليمة

 3 2 قراءتي  يزني 3

طالب الصف اخلامس 

عدد  -والرابع والثاني

 طالب 331

 اجهزة عرض -

 هدايا -

 صالح الناجم

 لغة عربية

املعلم املشرف فيصل  -

 معلمو لغه -الرشيدي 

علي + حممد املاص )  

 (احلميد 

 ريال  511

 التشغيلية

من الطالب %  31ارتفاع نسبة  -3

 .املتقنني للقراءة 

 

 2 1 شاشة التعلم 4
 –طالب الصف الثاني 

 طالب 121عدد 

اجهزة حاسب  -

 الي

 هدايا -

 علي احلميد

 معلم صف ثاني

 معلمو اللغة العربية

عبداهلل النب صاحل ) 

 (صالح الناجم +

 ريال   1111

 التشغيلية

من الطالب %   51ارتفاع نسبة  -4

 .املاهرين يف القراءة
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 برامج ومشروعات اخلطة

 تبين خطة االرشاد ورعاية الطالب اهلدف العام

 احلد من ظاهرة العنف بني الطالب اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 2 1 مهارات حل النزاعات 1
 –مجيع طالب املدرسة 

 646عدد 
 اجتماعات -

 احلمدانحممد 

 معلم علوم

نواف ) املرشد الطالبي

خالد الرميح  +اجلري 

املعلم املشرف  عبداهلل 

 (اخلميس

 ريال  511

 املقصف

باألدب % 91التزام نسبة  -1

 .واالحرتام بينهم 

 

 3 2 أتألق بإن باطي 2
 –طالب الصفوف االولية 

 طالب 361عدد 

 هدايا -

 اجتماعات -

 نواف اجلري

 مرشد طالبي

الطالبي خالد املرشد 

 الرميح

 ريال 511

 املقصف

من السلوك %   31اخنفاض نسبة  -2

  الغري مرغوب فيه

 2 2 نعم للمودة واحملبة... ال للعنف  3
 –مجيع طالب املدرسة 

 646عدد 

 زيارات

 قصص

 نشرات

 ماهر العيسى

 معلم صف أول

املرشد الطالبي نواف -

 (خالد الرميح+اجلري 

املعلم املشرف -

 (اخلميس عبداهلل)

 ريال511

 املقصف

باالدب % 91التزام نسبة  -3

 . واالحرتام بينهم 
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 برامج ومشروعات اخلطة

 تبين خطة االرشاد ورعاية الطالب اهلدف العام

 تعزيز السلوك االجيابي لدى املتعلمني اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 1 1 برنامج تاج الوقار 1

طالب الصف السادس 

عدد  –واخلامس والرابع 

 طالب331

 نشرات  -

 حماضرات -

 اجتماعات -

 أمحد اجملناء

 معلم صف ثالث

/ وكيل لشؤون الطالبال-

 عدنان الدراج 

 اولياء االمور-

 ريال811

 التشغيلية

من الطالب % 41ازدياد نسبة  -1

املشاركني يف منافسات التوعية 

 .االسالمية

 

 2 1 دلين إىل السو  2

طالب الصف السادس 

عدد  –واخلامس والرابع 

 طالب331

 ورش عمل  -

 حماضرات -

 أمحد اجملناء

 معلم صف ثالث

عدنان )الوكيل لشؤون الطالب

 (الدراج

 ريال  1511

 التشغيلية

من الطالب %  31نسبة  ارتفاع -2

 .املتقنني لعملية البيع والشراء

 

3 
اشرب .. للصحة والقوة 

 احلليب
2 2 

 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 عبوات حليب  -

 نشرات -

 ماهر العيسى

 معلم صف أول

 مشرف النشاط-

 (ابراهيم احلسن ) 

 ريال   511

 املقصف و

 الصحة املدرسية

من الطالب %  51ارتفاع نسبة  -3

 . احملافظني على شرب احلليب

4 
كورونا سنق ي عليك 

 بالنظافة
2 3 

 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 ورش عمل -

 حماضرات -

نشرات  -

 تثقيفية

 ماهر العيسى

 معلم صف أول

عدنان )الوكيل لشؤون الطالب 

 (الدراج

 ريال املقصف و  511

 الصحة املدرسية

من الطالب %  51نسبة ارتفاع  -4

 .احملافظني على النظافة

 

5 
 نظف اسنانك 

 كل ايامك
2 4 

 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 حماضرات  -

ادوات  -

 تنظيف 

 نشرات -

 ماهر العيسى

 معلم صف أول

 طبيب زائر-

ابراهيم ) رائد النشاط  -

 (احلسن 

 ريال   511

 املقصف

من الطالب %   41ارتفاع نسبة   -5

 القادرين على تنظيف اسنانهم 

 بطريقة سليمة

 3 2 داء السكري  6
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 حماضرات  -

 اجهزة عرض -

 ماهر العيسى

 معلم صف أول

 مستشفيات-

ابراهيم ) رائد  النشاط -

 ريال   511

 املقصف

من الطالب %  31ارتفاع نسبة  -6

القادرين على اسعاف مريض داء 



 

13 

 

 السكري (احلسن  نشرات -

 2 2 احل ور الصباحي املبكر 7
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 هدايا  -

 بطاقات -

 خالد الرميح

 مرشد طالبي

عدنان )الوكيل لشؤون الطالب

 (الدراج

 ريال 511

 املقصف

من الطالب %  61ارتفاع نسبة  -7

احل ور الصباحي احلريصني على 

 املبكر

 3 1 اعتين مبصحفي 8
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 هدايا -

صناديق  -

حلفظ 

 املصاحف

 سامي الصقر 

 معلم اسالمية

 معلمو الصفوف االولية 

 امحد اجملناء حممد املاص

 ريال 511

 املقصف

من الطالب %  71ارتفاع نسبة  -8

 املعتنني باملصاحف الشريفة

 2 2 موهبتكاطلق  9
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 
 هدايا -

 سامي الصقر 

 معلم اسالمية

 رائد النشاط 

 ابراهيم احلسن

 ريال 511

 املقصف

من الطالب %  61ارتفاع نسبة  -9

 املتفاعلني مع مناسبات الوطن

 1 1 وطين لك ايامي 11
 –مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

 هدايا  -

 نشرات- -

 بطاقات -

 عرضاجهزة  -

 ابراهيم احلسن

 رائد نشاط

 مجال امللحم-

 علي العمران-

 ريال3111

 التشغيلية

من الطالب يف % 98مشاركة -11

 اليوم الوطين للمملكة
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تنوع االنشطة والربامج االضافية مبا يتفق مع ميول املتعلمني والفرو  الفردية بينهم  اهلدف العام

 .تعزيز املهارات الكشفية لدى املتعلمني  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 2 2 برنامج االشبال الصغار 1

طالب الصف الرابع  -

عدد  –واخلامس والسادس 

 طالب121

بطاقات  -

 تعريفية

 هدايا رمزية -

 اجتماعات -

 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي

الوكيل لشؤون 

عدنان )الطالب

 (الدراج

 ريال املقصف   5111

 املفوضية الكشفية

من الطالب % 31ارتفاع نسبة  -1

 .املشاركني يف الكشافة 

 

 3 2 الطابور الكشفي 2

طالب الصف السادس  -

 88 عدد–واخلامس والرابع 

 طالب

 بدل كشفية -
 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي

معلمو الرتبية 

 الرياضية

 مجال امللحم

 علي العمران

 ريال 2111

 املقصف

 املفوضية الكشفية

 

من الكشافة % 81ارتفاع نسبة  -1

 .املتقنني للمهارات الكشفية

 

من الكشافة % 81التزام نسبة  -2

 .املشاركني بالتعليمات الكشفية 
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 ومشروعات اخلطة برامج
 تنوع االنشطة والربامج االضافية مبا يتفق مع ميول املتعلمني والفرو  الفردية بينهم اهلدف العام

 تعزيز مهارات االلقاء لدى املتعلمني اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 3 2 مذيع املستقبل 1
طالب الصف السادس واخلامس 

 طالب331والرابع 

 هدايا  -

 مسابقات -

 اجتماعات -

 ابراهيم احلسن

 رائد نشاط

خالد )املعلم  -

 (الربيعة 

مشرف  -

) االذاعة املدرسية

 (حممد املاص 

 ريال  1111

 التشغيلية

من الطالب  ارتفاع نسبة  -1

القادرين على االلقاء والتعبري 

 %.31والتحدث اىل 

 1 2 خطيب املستقبل 2
طالب الصف السادس واخلامس 

 طالب331والرابع 

 هدايا -

 ادوات عرض -

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية

خالد )املعلم  -

 (الربيعة 

مشرف  -

) االذاعة املدرسية

 (حممد املاص 

 ريال 511

 املقصف

نسبة الطالب املتقنني ارتفاع  -2

 %.11لأللقاء اىل 

 

 1 2 اماني بلغه 3
طالب الصف السادس واخلامس 

 طالب331والرابع 

 مسابقات -

 هدايا -

 فهد املري

 معلم اجنليزي

الوكيل لشؤون 

عدنان )الطالب

 (الدراج 

 ريال  511

 املقصف

من الطالب %   41ارتفاع نسبة  -3

 املتقنني االلغاء باللغة االجنليزية
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 برامج ومشروعات اخلطة

 تفعيل سبل الوقاية من املشكالت واملخاطر الصحية  اهلدف العام

 تقديم اخلدمات الصحية اله تقوِّم وحتفظ وتعزز صحة الطالب واجملتمع املدرسي اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 3 2 املشي صحة وقوة ونشاط 1
–مجيع طالب املدرسة 

 طالب646عدد 

هدايا  -

 رمزية

 ماهر العيسى

 معلم صف اول

 معلمو الرتبية الرياضية

 علي العمران 

 عبداهلل الصغري

 ريال 511

 املقصف

 الصحة املدرسية

الطالب املشاركني يف ارتفاع نسبة  -1

 %.91االنشطة الرياضية اىل 

 

 

 2 2 االمحاء الدائري 2

طالب الصف اخلامس 

عدد  –والسادس 

 طالب211

اجهزة  -

 رياضية

 مجال امللحم

 تربية بدنية

 معلمو الرتبية الرياضية

 علي العمران 

 عبداهلل الصغري

 ريال 511

 املقصف

 الصحة املدرسية

  ارتفاع نسبة معدل اللياقة -2

 %.81للمتعلمني اىل 

 3 1 عالج وشفاء 3
طالب الصف السادس 

 طالب121عدد  –

اجهزة  -

 رياضية

العاب  -

 رياضية

 مجال امللحم

 تربية بدنية

 معلمو الرتبية الرياضية

 علي العمران 

 عبداهلل الصغري

 ريال املقصف 511

 الصحة املدرسية

ارتفاع نسبة النشاط البدني  -3

 % 71للمتعلمني اىل 
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تستثمر امكانات اجملتمع يف تنفيذ خطة االنشطة والربامج االضافية  اهلدف العام

 اثراء أولياء األمور تربويًا اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 2 1 تربيه ابداع 1
 –اولياء امور الطالب 

 ولي أمر 451عدد 

 حماضرات -

 نشرات -

 اجهزة عرض -

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية

عدنان )الوكيل لشؤون الطالب -

 (الدراج

 (نواف اجلري )املرشد الطالبي -

 ريال  1111

 التشغيلية

ولي امر طالب (  91) مشاركة عدد  - 1

 .يف دورات تدريبية تربوية

 2 2 اهتمامنا.. أبناؤنا  2
 –اولياء امور الطالب 

 ولي أمر 551عدد 

 حماضرات -

 استبانات -

 لقاءات -

 نواف اجلري

 مرشد طالبي

عدنان )الوكيل للشؤون الطالب

 (الدراج 

 ريال  1111

 التشغيلية

من أولياء االمور %  31زيادة متابعة  -1

 .ألبنائهم سلوكيا وحتصيليًا 

من اولياء % 51زيادة مشاركة  -2

 .االمور يف العملية التعليمية ألبنائهم
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تستثمر امكانات اجملتمع يف تنفيذ خطة االنشطة والربامج االضافية  اهلدف العام

 حتسني عالقة املدرسة بأولياء امور الطالب اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *التنفيذ زمن 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 3 2 تواصل معنا 1
 -مجيع اولياء االمور

 ولي امر 551عدد 

 إجتماعات -

 رسائل -

موقع املدرسة  -

 االلكرتوني 

 عدنان العليان

 معلم صف أول

وكيل الشؤون التعليمية 

 (يوسف القويزاني)

 املرشد الطالبي -

نواف اجلري )

 (خالدالرميح+

 ريال   511

 املقصف

 ولي امر   211تواصل  -1

 .طالب مع املدرسة

 3 2 نتواصل معًا 2
 -مجيع اولياء االمور

 ولي امر 551عدد 

 اجتماعات -

 رسائل -

 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي
 معلمو املواد الدراسية

 ريال 511

 املقصف

ولي امر مع انشطة 51تفاعل  -1

 .املدرسة الالمنهجية

 

ولي امر طالب مع  21تفاعل  – 2

 انشطة املدرسة املنهجية
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 برامج ومشروعات اخلطة

 تستثمر امكانات اجملتمع يف تنفيذ خطة االنشطة والربامج االضافية  اهلدف العام

 اجملتمعرفع الشراكة الرتبوية مع مؤسسات  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 1 1 جسور التواصل  1

 -اجملتمع احمللي

عدد خمتلف من 

القطاعات االهلية 

والتعليمة 

واخلاصة 

 واحلكومية

 اجهزة عرض -

 حماضرات -

 اجتماعات-     

 ابراهيم احلسن

 رائد النشاط

 

جلنة  -

الشراكة 

 اجملتمعية 

 

 

 .جامعة امللك فيصل -1

 .كلية الشريعة -

 مستشفى املوسى التخصصي -

 .مركز امللك فهد للجودة -

 مؤسسة املستقبل الرقمية -

 

عقد شراكة مع مخس مؤسسات تعليمية  -1

 .وأهلية

 

 .تربويا من الطالب %51استفادة نسبة  -2

 

 .من املعلمني تدريبيا% 71استفادة نسبة  -3
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 برامج ومشروعات اخلطة
 استخدام اسرتاتيجيات تعلم وتعليم متنوعة  اهلدف العام

 .تعزيز طر  التدريس احلديثة اثناء تنفيذ املنهج  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 سبورة ذكية - معلم45عدد  –املعلمني  2 1 سبورتي التفاعلية 1
 جابر املوسى

 معلم رياضيات

 الوكيل لشؤون الطالب

 عدنان الدراج 

 ريال  511

 املقصف

املطبقني من املعلمني % 41ارتفاع نسبة  - 1

 .لطر  التدريس احلديث يف املنهج

 

 

 معلم45عدد  –املعلمني  2 2 التعلم خارج الفصل 2
 ورش عمل  -

 

 جابر املوسى

 معلم رياضيات

الوكيل لشؤون 

 (عدنان الدراج)الطالب

 ريال 511

 املقصف

ملهارات املعلمني املتقنني %71ارتفاع نسبة  -1

 .يف تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة 

 معلم45عدد  –املعلمني  3 2 الفصل املقلوب 3

 ادوات  -

 ورش عمل -

اجهزة  -

 تابلت 

 حممد احلمدان 

 معلم علوم

الوكيل للشؤون 

يوسف )التعليمية

 القويزاني 

 ريال 511

 املقصف
 التعلم برنامج شومي%21ارتفاع نسبة  -
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 برامج ومشروعات اخلطة
 استخدام اسرتاتيجيات تعلم وتعليم متنوعة  اهلدف العام

 تنمية خربات املعلمني يف اجملتمعات التعلمية املهنية   اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 معلم45عدد  –املعلمني  2 1 برنامج نلتقي لنبدع  1

قاعة  -

 لالجتماعات

 عروض -

وكيل الشئون 

 التعليمية

 مدير املدرسة

 جامعة امللك فيصل

 كلية الشريعة

 ريال  1511

 التشغيلية

من االجتماعات % 35تنفيذ نسبة  -1

 .التعلمية املهنية اله ختدم املنهج

 معلم 17عدد  –املعلمني  3 1 أنا...برنامج أنت  2

قاعة  -

 لالجتماعات

 عروض  -

وكيل الشئون 

 التعليمية

 مدير املدرسة

 التدريب الرتبوي

 ريال 511

 املقصف

من مشاركة املعلمني % 25ارتفاع نسبة -1

 .االجتماعات التعلمية املهنية  التدريبية 

 معلم45عدد  –املعلمني  2 1 حديثة قويماساليب ت 3
اجهزة عرض  -

 حديثة

 اخلميسعبداهلل 

 معلم اسالمية

 مدير املدرسة

 التدريب الرتبوي

 ريال 1111

مركز + التشغيلية

 اشراف املربز

من املعلمني % 25استفادة نسبة  -1

 .املشاركني يف االجتماعات التعلمية املهنية 

 معلم 21عدد  –املعلمني  1 1 تقنيات التعلم 4

 ورش عمل -

اجهزة تقنية  -

 حديثة 

 

 فارو  الدعيلج

 تعلممصادر 

 معلم املوهوبني 

 عبداهلل الرشيد

 ريال 1511

 التشغيلية

 مركز التدريب باملربز+ 

من املعلمني صيانة %85اتقان  -1

 وتركيب االجهزه التقنية

 3 1 برنامج ادارة العمل 5
 –املعلمني املشرفني 

 7عدد 

 ورشة عمل -

 جهاز عرض -

 ماهر صاحل السليم

 قائد املدرسة

وكيل الشئون 

 التعليمية
 االشراف باملربزمركز 

 كن مجيع املعلمني املشرفني  -1

من ادارة االجتماعات 

 %98بنسبة
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 برامج ومشروعات اخلطة
 تدريب العاملني واملتعلمني على برامج االمن والسالمة  اهلدف العام

 تنفيذ خطط االمن والسالمة لدى املعلمني واملتعلمني اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *التنفيذ زمن 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

1 
برنامج التدريب على 

 احلوادث والكوارث
2 1 

مجيع املعلمني 

 فرد711 -واملتعلمني

 بطاقات-

 جرس انذار -

 ملصقات -

 داتا شو -

 مجال امللحم

 تربية بدنية

فريق االمن 

 والسالمة باملدرسة
 الدفاع املدني باملربز

من املتعلمني %95 كن  -1

تنفيذ خطط االخالء 

 والسالمة
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 برامج ومشروعات اخلطة
 

 تصميم اساليب وادوات التقويم اله تنسق مع نواتج التعلم املستهدفة اهلدف العام

 بالتقويم الذاتيتشخيص واقع املدرسة  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

 2 2 تشخيصي  اساس ختطيطي 1
املدرسة و الطالب 

  واملعلم واجملتمع احمللي

 ورشة عمل-

 استبانات -

 ادوات تشخيص-

 شوداتا  -

 ماهرصاحل السليم

 قائد املدرسة
 فريق اجلودة

 وحدة تطوير

 مركز االشراف باملربز

من املستفيدين % 98 كن -1

 املشاركة يف تشخيص واقع املدرسة
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 برامج ومشروعات اخلطة
 

 

 تصميم اساليب وادوات التقويم اله تنسق مع نواتج التعلم املستهدفة اهلدف العام

 .بناء خطة لالعوام القادمة  اهلدف التفصيلي/ السياسة 

 الربنامج م
 املستهدف *زمن التنفيذ 

 (عدد-فئة)
 املتطلبات

 مسؤول التنفيذ
 مؤشرات حتقق اهلدف الدعم اخلارجي

 مساند رئيس األسبوع ف 

1 
برنامج ختطيطي يعين 

 استمراري
2 3 

املدرسة و الطالب 

واملعلم واجملتمع 

  احمللي

 عملورشة -

 استبانات -

 ادوات تشخيص-

 داتا شو -

 ماهرصاحل السليم

 قائد املدرسة
 فريق اجلودة

 وحدة تطوير

 مركز االشراف باملربز

ان يشمل التخيط مجيع  -1

املستفيدين والبيئة احمللية 

 %91بنسبة 

 
 
 
 
 
 

 للخطة املدرسة اد مديراعتم

 التوقيع مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناالس

  ماهر بن صاحل أمحد السليم
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 الرياضيات متعة مع جدول ال رب
15 /11-19/11 

 هن1436

 اجملناءامحد .أ

 معلم صف ثالث
     

 برنامج ماثلتكس للرياضيات

15 /11 

-هن1436

 هن5/8/1437

 حسني املهاوش.أ

 معلم اسالمية
     

 حسابات الرازي

22 /11 

 - هن1436

 هن5/3/1437

 خالد الباروت.أ

 معلم رياضيات
     

 مقصف اجلمع والطرح
11 /2-14/2 

 هن1437

 علي احلميد.أ

 معلم صف ثاني
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 
 جهة التنفيذ الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 ابداعي يف لوحه
14 /5- 8/6 

 هن1437

 ماهر العرفج.أ

 تربية فنية
     

 ادوات سكامرب
 6 /5 -11/5 

 هن1437

 أعبداهلل الرشيد

 املوهوبني
     

 اطلق افكارك
11 /1-16/1 

 هن1437

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية
     

 انا وحميطي 
4   /1-9/1 

 هن1437

 نواف اجلري

 مرشد طالبي
     

 اصدقاء االرض
11  /6-15/6 

 هن1437

 نواف اجلري

 مرشد طالبي
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 بوسيله اصل غايه
16  /2- 21/2 

 هن1437

 احلميدعلي 

 معلم صف ثاني
     

 احرتاف التعلم
16/12/1436-

 هن9/1/1437

 حممد احلمدان

 معلم  علوم
     

 صعود بال قيود
17/7-

 هن21/7/1437

 امحد اجملناء.أ

 معلم صف ثالث
     

 فن اخلط العربي
24/2-

 هن28/2/1437

 عبداهلل النب صاحل

 معلم لغة عربية
     

 القارئ املتقن
16/12/1436- 

 هن2/1/1437

 سامي الصقر

 معلم اسالمية
     

 االعالمي املتميز
8/11/1436-

 هن14/7/1437

 نواف اجلري

 مرشد طالبي
     

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 
 جهة التنفيذ الرئيسة

 اإلجنازمستوى 

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 برنامج عيادة النجاح   
1/1/-

 هن28/7/1437

 عبدامللك امللحم

 صعوبات تعلم
     

 شيك التميز
14/11/1436-

 هن5/8/1437
      مجيع املعلمني

 قراءتي  يزني
26/12/1436-

 هن9/1/1437

 صالح الناجم

 معلم لغة عربية
     

 شاشة التعلم
14/3-

 هن25/4/1437

 علي احلميد

 معلم صف ثاني
     

 

 فرتات املتابعة
 

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 مهارات حل النزاعات
23/2-

 هن28/2/1437

 حممد احلمدان

 معلم علوم
     

 أتألق بإن باطي
8/11-

 هن12/11/1437

 نواف اجلري

 مرشد طالبي
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 
 جهة التنفيذ الرئيسة

 مستوى اإلجناز
 مالحظات أسباب عدم التنفيذ

 جاٍر التنفيذ مل ينفذ ُنفذ

      معلم صف ثاني امحد اجملناء هن23/1/1437-1/1 برنامج تاج الوقار

      معلم صف ثاني امحد اجملناء هن21/2/1437-16/2 دلين إىل السو 

      معلم صف اول ماهر العيسى هن5/8/1437-8/11/1436 اشرب احلليب.. للصحة والقوة 

      معلم صف اول ماهر العيسى هن26/11/1436-/14 كورونا سنق ي عليك بالنظافة

      معلم صف اول ماهر العيسى هن18/12/1436-16/12 كل ايامك نظف اسنانك 

      معلم صف اول ماهر العيسى هن28/1/1437-26/1 داء السكري 

      مرشد طالبي خالد الرميح هن5/8/1437-8/11/1436 احل ور الصباحي املبكر

      رائد نشاط ابراهيم احلسن هن5/8/1437-8/11/1436 مدرسه مسؤوليه

      معلم اسالمية سامي الصقر هن17/4/1437-7/4 اعتين مبصحفي

      معلم اسالمية سامي الصقر هن27/5/1437-2/5 اطلق موهبتك

      رائد نشاط ابراهيم احلسن هن11/11/1437 وطين كل ايامي

 فرتات املتابعة
 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /           هن14         /            /           هن14         /            /           هن14         /            /           هن14         /            /           هن14         /            /           التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 برنامج االشبال الصغار
8/11/1436-

 هن25/7/1437

 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي
     

 الطابور الكشفي
21/11/1436-

 هن28/7/1437

 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 مذيع املستقبل
9/6/1436-

 هن9/7/1437

 ابراهيم احلسن

 رائد نشاط
     

 خطيب املستقبل
18/6-

 هن22/6/1437

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية
     

 اماني بلغه
13/5-

 هن17/5/1437

 فهد املري.أ

 معلم اجنليزي
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 اإلجنازمستوى 

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 املشي صحة وقوة ونشاط
14/11/1436-

 هن28/7/1437

 ماهر العيسى.أ

 معلم صف اول
     

 برنامج االمحاء الدائري
4/11/1436-

 هن28/2/1437

 مجال امللحم

 تربية بدنية
     

 برنامج عالج وشفاء
11/4-

 هن28/7/1437

 مجال امللحم

 تربية بدنية
     

 

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ

 



 

34 

 

 

 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 تربيه ابداع
19/5-

 هن24/5/1437

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية
     

 اهتمامنا.. أبناؤنا 
17/12/1436-

 هن21/7/1437

 نواف اجلري

 مرشد طالبي
     

 

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 تواصل معنا
16/12/1436-

 هن21/7/1437

 عدنان العليان

 معلم صف اول
     

 نتواصل معًا
16/12/1436-

 هن21/7/1437

 عبداهلل الصغري

 قائد كشفي
     

 

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ

 

 



 

36 

 

 

 متابعة تنفيذ اخلطةمنوذج 

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 9/3/1437-1/1 جسور التواصل
 ابراهيم احلسن

 رائد نشاط
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ

 

 

 



 

37 

 

 

 

 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 سبورتي التفاعلية
23/2-

 هن28/2/1437

 جابر املوسى

 معلم رياضيات
     

 التعلم خارج الفصل
16/12/1436-

 هن6/3/1437

 جابر املوسى

 معلم رياضيات
     

 

 

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ



 

38 

 

 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات أسباب عدم التنفيذ
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

 برنامج نلتقي لنبدع 
19/2-

 هن28/2/1437

 ماهر السليم

 قائد املدرسة
     

 أنا...برنامج أنت 
8/11/1436-

 هن25/7/1437

 يوسف القويزاني

 وكيل شؤون التعليمية
     

 اساليب تعليمية حديثة
7/4-

 هن11/4/1437

 عبداهلل اخلميس

 معلم اسالمية
     

 تقنيات التعلم
19/1-

 هن22/1/1437

 فارو  الدعيلج

 مصادر التعلم
     

 برنامج ادارة العمل
29/2-

 هن3/3/1437

 ماهر السليم

 قائد املدرسة
     

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ
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 منوذج متابعة تنفيذ اخلطة

 املشروع/اسم الربنامج
 تاريخ التنفيذ

 احملدد يف اخلطة 

جهة التنفيذ 

 الرئيسة

 مستوى اإلجناز

 مالحظات التنفيذ أسباب عدم
 مل ينفذ ُنفذ

جاٍر 

 التنفيذ

برنامج التدريب على احلوادث 

 والكوارث

هن 17/11/1436

 هن25/4/1437

 مجال امللحم

 معلم تربية بدنية
     

 

 

 فرتات املتابعة

 الثاني األول الفصل الدراسي

 السادسة اخلامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل الفرتة

 هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   هن14         /            /   التاريخ

 


