
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ

 ِذ ص٠ذ اٌٙغبسٞػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽب.أ   

 اإلؽشاف اٌؼبَ

 سئ١غخ لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد

 عؼبد ػجذهللا ثخبسٞ . أ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 

 ِؾشفبد اإلداسح اٌّذسع١خ

 ؽ١بح ػجذ اٌؾ١ّذ اٌغبّٟٔ .أ -1

 ؽؼبع دس٠ٚؼ وزٛػخ. أ -2
 

 ٚ اٌزذل١كؼخ اٌف١ٕخ اٌّشاع

 ٚاٌغ١بعبد ِؾشفخ اٌزخط١و

 ع١ّشح أؽّذ و١فٟ . أ



 

 

 

 

 

 

 اٌّالؽظبد اٌّٛمٛع د اٌّالؽظبد اٌّٛمٛع د

  .اٌجشاِظ ٚاٌّؾشٚػبد 16  .ِٛلغ اٌّذسعخ 1

  .إٌّٛرط اٌشئ١غٟ 11  .وٍّخ ِذ٠شح اٌّذسعخ 2

  .ّٔٛرط رٛص١ك اٌجشاِظ ٚاٌّؾشٚػبد 11  (. وٍّخ فش٠ك اٌزخط١و ) اٌّمذِخ 3

  .اٌغذٚي اٌضِٕٟ 15  .ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّذسعخ 4

  .ّٔٛرط ِزبثؼخ اٌجشاِظ 22  .ػنبء فش٠ك اٌخطخرؾى١ً أ 5

  .ث١بْ ثبٌجشاِظ اٌضبثزخ فٟ اٌّذسعخ 21  .ِٙبَ أػنبء فش٠ك اٌخطخ 6

  .ّٔٛرط ِزبثؼخ اٌجشاِظ اٌضبثزخ فٟ اٌّذسعخ 22  .اعزّبػبد فش٠ك اٌزخط١و 1

  .اٌخبرّخ 23  .ٍِخـ اعزئّبسح رؾخ١ـ اٌٛالغ ٌٍّذسعخ 1

  .ِالؽك اٌخطخ 24  .نؼفث١بْ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌ 5

12 
ٔزبئظ رؾ١ًٍ ) أثشص ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ٚاٌفشؿ ٚاٌزؾذ٠بد 

 .(عٛاد
    

     .اٌمنب٠ب اٌٍّؾخ 11

     .سؤ٠خ اٌّذسعخ/ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغذح  12

     .أثشص اٌم١ُ ثبٌّذسعخ 13

     .األ٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌزفق١ٍ١خ ٌإلداسح 14

     .األ٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌزفق١ٍ١خ ٌٍّذسعخ 15

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زبٍِخ ث١ذ٠ٙب ِؾؼً اٌؼٍُ ٚإٌٛساٌخطٝ ٘بٟ٘ رغبسع 
 

 ، رنٟء دسثٙب ثب٤ًِ اٌّؾشق
 

 .رٙفٛ ٌؼٕبق ٌسظبد اٌزفٛق
 

 ففسبد اٌغؼبدح فٟ دفزش ا١ٌَٛ ، أٚي
 

 فٟ عدً إٌٙبسثذاع ٚأٚي ثطبلبد ا٦
 

 فٟ اٌزبعؼخ ٚاٌخّغْٛ دٍٙبٔغ
 

 فٟ ٍِّىزٕب اٌسج١جخ 
 

 ػٍٝ عبزً خذح اٌدزاة 
 

 رأٌمذ ف١ٙب ثّجٕب٘ب اٌّغزأخش
 

 ـ٘ 4141ٚأؽشلذ ؽّغٙب ِٓ ػبَ    
 

 ثذفء ٔؼ١ؼ أزٍٝ ٌسظبد اٌؼّش
 

 أزظّٕب ثفٕبئٙب اٌٛاعغ
 

 رشػبٔب ػ١ٓ هللا فغخش ٌٕب إِٔب اٌسْٕٛ
 

 رطً ػ١ٍٕب ِٓ غشفزٙب
 

 ...ٕبٔب ؽبِخبً ثزمغ١ّبرٗرؼبٚٔب ٌجمبء ِج
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 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



ً

ً

ًً

ً

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًاؾزؿينً...ًحنيًأردتًأنًاؽمبًؿاًأرقدًتلعنرتًحرويفًوحنيًأردتًأنًاعربًتـاثرًبداخؾيًاؾؽالم

ًةًوؽؾفاًثلاتًوؼوةًػمودتًاؾصعابؾوفؾةًوتأؿؾتًدػقـمـاًوفيًتشؼًعلابًفذاًاؾلورًبأؿواجهًاؾعاتقًصؿّتاؾ

ًوجتاوزتًاؾعؼلاتًؾمصلًبـاًوبؽمًإىلًبرًاألؿانًوؿردىًاإلخاءًوفاًحننًاؾقومًؿًعاًؾـمـاؼشًوـمواورًوؾـطؾع

ًحنوًؿيريةًاؾمطورًاؾشاؿلًبنيًأقدقؽنًؿؾقكةًخبططًاؾيابعةًفيًًخطمـاًعؾىًاٌازاتًعامًؽاؿلًؿنًاؾعطاءًػفا

ًؿيمؼللًحاػلًباؾـهاحًؽؾيًأؿلًأنًتؽونًفذهًاخلطةًوؿاًػقفاًؿنًبراؿجًعوـًاًؾـاودرادةًؿيموػاةًؾمؼودـاًحنوً

ًأخطاءًأعوامًؿضتًوؽانًذعارـاًػقفاًأنًالًـدعًأخطاءوحماوؾةًؿعاجلةًوؼدًوضعـاًػقفاًؽلًؿاًقياعدـاًعؾىًاؾمؼدمً

ً....أخطأـاًػؿنًأـػيـاإنًوػؼـاًػقؿاًؼدؿـاًػؿنًاهللًوأنً...ػمػيدهًادلاضيًتؾؼيًبظالهلاًعؾىًأحالمًاؾغدً

ً...ودـظلًدائًؿاًقًداًبقدًحنوًغد ًٍِؿشرق...

95ً/ؿدقرةًادلدردةًمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًعائشةًاؾشرقػًحاؿد.ًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ً

ً

ً

ً

ًؾنًـلؾغًاؾؼؿةًإالًبفؿةًعاؾقةًوؾنًقؽونًؾؾـهاح

ً...واؾمؿقزًعـوانًإالًبمودقدًاألفدافًوختطقطًـاجحًؾـصلًؾؾؼؿة

ًووضعتًاخلططًواؿمدتًاألقاديًوعززتًبقدًؼائدةًفذاًاؾمؿقزًُحددتًاألفداف

ًػربزًاؾمعاونًواؾمؽاتػًاؾذيًأوصلًؿدردمـاًحنوًفدفًٍِدامًارتؼىًبـاًحنوًؿيمؼلل

ً..فاًفوًاحلؾمًبدأـاًـيمشعرهًواؼًعاًبنيًأقدقـاًوـعقشهًحاضًراً...واعدًوػهرًمجقلً

 ...قًرائعؽلًادلـىًهلذاًاؾصرحًاؾرائعًمبيمؼللًواعدًوغدًٍِؿشر

ًػرقؼًاؾمىطقطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

95ً/مًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/ٚاٌزط٠ٛش واٌزخط١ ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
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ً

 ػنٛاد ا١ٌٙئخ اإلداس٠خ

 ((ٚأِشُ٘ ؽٛسٜ ث١ُٕٙ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ٚمغ اٌخطو ٚرٕظ١ُ اٌؼًّ ٚرز١ًٌ اٌقؼٛثبد رزؾشف ثٗ

 ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ...اٌّذ٠شح 

 ػنٛاد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ((ٚاعؼً ٌٟ ٚص٠شاً ِٓ أٍٟ٘ ٘بسْٚ أخٟ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ٌمٍت إٌبثل اٌؼمً اٌّفىش ٚا

 ...ٚاٌؼًّ اٌذؤٚة ٠زغغذ فٟ

 اٌٛو١ٍخ اٌٛو١ٍخ

 ِؾنشح اٌّخزجش

 اٌىبرجخ اٌّشؽذح اٌطالث١خ

 اٌّشالجخ

ئْ اٌذ٠ٓ ػٕذ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ... ((هللا اإلعالَ 

ٚؽيٟ اٌغييّبء ٚعي١شح إٌمييبء 

ٚؽ١ييييييبح اٌمٍييييييٛة رزؾييييييشف 

 :ثزذس٠غٙب ِؼٍّبد اٌذ٠ٓ 

 ؽٕبْ ِؾّذ اٌغبِذٞ

 ؽٕبْ خنش اٌغبِذٞ

 فبهّخ ػجبط اٌالِٟ

 ػٛاهف صوش٠ب ػشفبد

 ؽش٠فخ أؽّذ اٌض٘شأٟ

 فٛص٠خ عؼ١ذ اٌض٘شأٟ

ئٔب أٔضٌٕبٖ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ((لشآٔبً ػشث١بً 

اٌؾؼش اٌفق١ؼ ٚاٌمٛي اٌج١ٍغ 

رزؾيييشف ثزذس٠غيييٙب ِؼٍّيييبد 

 :اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 ػج١ش ِؾّٛد ٘ٛعبٚٞ

 عبسح ػٍٟ اٌغبِذٞ

 عٍٙخ أؽّذ ؽ١جخ

 فبهّخ أؽّذ اٌض٘شأٟ

 ؽٕبْ فب٠ض اٌغبِذٞ

ٔؾٓ ٔمـ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ((ػ١ٍه أؽغٓ اٌمقـ 

ربس٠خ األِخ ٚؽنيبسح اٌيذٚي 

ٚػيييبداد اٌؾيييؼٛة  رزؾيييشف 

ثزذس٠غيييييييييييييييٙب ِؼٍّيييييييييييييييبد 

 :االعزّبػ١بد 

 إِٓخ عٍطبْ ؽؼجبٟٔ

 ؽش٠فخ ػجذ هللا اٌض٘شأٟ

 ِش٠ُ عفش اٌضا٠ذٞ

 ٘ذٜ دخ١ً هللا اٌؾبصِٟ

اػٍّٛا آي : ))ي رؼبٌٝ لب

 ((داٚٚد ؽىشا

اإلثييذاع ٚاٌز١ّييض ٚاٌّٙييبساد 

ا١ٌذ٠ٚيييخ رزؾيييشف ثزذس٠غيييٙب 

 :ِؼٍّبد اٌؼٍّٟ 

 عؼ١ذح ػٍٟ ِغشؽٟ

 ؽ١بح ِغٍُ اٌٌّٛذ

 ػج١ش فذلخ ثخبسٞ

 س٠ُ عشاط دِٕٙٛسٞ

 ؽٕبْ ػجذهللا اٌذٚعشٞ

 

عٕش٠ُٙ آ٠برٕب : )) لبي رؼبٌٝ 

 ((فٟ ا٢فبق 

ئثذاػبد خٍك اإلٔغيبْ عّيبي 

اٌىيييييْٛ ٚرؾيييييذ٠بد اٌؼقيييييش 

رزؾيييشف ثزذس٠غيييٙب ِؼٍّيييبد 

 :اٌؼٍَٛ 

 ؽّذح ػز١ك اٌّؾ١بٚٞ

 عٕبء عؼ١ذ اٌغبِذٞ

 ػض٠ضح عبٌُ اٌغبِذٞ

 

ٚعؼٍٕبوُ : )) لبي رؼبٌٝ 

 ((فٛا سبؽؼٛثبً ٚلجبئً ٌزؼ

 :ِؼٍّبد اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ

 ٔٛسح ِؾّذ األ١ِش

 عٕبء ِجبسن ثب صالس

 غبدح فبٌؼ اٌؾشثٟ

 

ٌزؼٍّٛا ػذد : )) لبي رؼبٌٝ 

 ((اٌغ١ٕٓ ٚاٌؾغبة 

ٌغييخ األسلييبَ ٌٚؼجييخ إٌٙذعييخ 

ٚدلييييييخ اٌؾغييييييبة رزؾييييييشف 

ثزذس٠غيييييييييييييييٙب ِؼٍّيييييييييييييييبد 

 :اٌش٠بم١بد

 ؽّذح هش٠ج١ؼ اٌؾشثٟ

 ِشصٚلخ ف٠ٍٛؼ اٌقجؾٟ

 اٌغبِذٞهللا ٕ٘ذ ػجذ

 ػفبف عؼذ اٌغش٠ؾٟ

 ٔٛس ػّش س٠ظ ثذس٠خ ِؾّذ اٌغبِذٞ

 ِٕٝ ساؽذ اٌجمّٟ ع١ّشح ع١ٍّبْ فالرخ

 ػّش اٌؼبِشٞ أًِ

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزٛل١غ  اٌٛظ١فخ االعُ

 ِذ٠شح  ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ اٌٙغبسٞ
 

  ٚو١ٍخ ٔٛس ػّش اثشا١ُ٘ س٠ظ

  ٚو١ٍخ ثذس٠خ ِؾّذ ؽّٛد اٌغبِذٞ

  وبرجخ اٌجمّٟ ِٕٝ ساؽذ اٌّشصٚلٟ

  (ِشؽذح فؾ١خ  )ِؾنشح ِخزجش أًِ ػّش فبٌؼ اٌؼبِشٞ

  ث١خ ِشؽذح هال ع١ّشح ِؾّٛد ع١ٍّبْ فالرٗ 

  سائذح إٌؾبه  ٔٛسح ِؾّذ ػٍٟ األ١ِش

  ِؼٍّخ عؼ١ذح ػٍٟ فذ٠ك ِغشؽٟ

  ِؼٍّخ ٕ٘ذ ػجذهللا ِؾّذ اٌغبِذٞ

 ِؾشفخ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ  ؽش٠فخ اؽّذ ِغبػذ اٌض٘شأٟ
 

 ؽٕبْ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغبِذٞ

 ِؼٍّبد رٚاد وفبءح 

 

  ػض٠ضح عبٌُ ػٍٟ اٌغبِذٞ

  ػفبف عؼذ الفٟ اٌغش٠ؾٟ

  بء ِجبسن فبٌؼ ثبصالسعٕ

  عٕبء عؼ١ذ ؽبِذ اٌغبِذٞ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
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 مالحظبث الموضوع التبريخ/ اليوم  م

   .تشكيل فريق الخطتبشأن  هـ11/11/1431: ح  األ 1

  .الفريق  أػضبءشخيص الواقغ المؼبأة مغ مبرة تئمىبقشت استبشأن  هـ14/11/1431: ربؼبء  األ 2

   .مىبقشت ومبذج الخطت مغ أػضبء الفريق وإجراء مب يلزم مه تؼ يالثبشبن  هـ11/11/1431:   نثىيه اال 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ػظّخ اإلٔغبْ رىّٓ          

 فٟ لٛح رفى١شٖ                          

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزط٠ٛشاٌزخط١و ٚئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **األٚي ِغ فش٠ك اٌخطخ االعزّبع**
 

 ٘ـ1431-12-12اٌزبس٠خ                 األؽذ ا١ٌَٛ 

 

 **عذٚي األػّبي**

 

  :رٛص٠غ اٌّٙبَ ٚاٌّغئ١ٌٛبد ػٍٝ أػنبء اٌفش٠ك وب٢رٟ  -2       .رؾى١ً فش٠ك اٌخطخ  -1

  (.اٌزؾ١ًٍ ٚفك اٌّؼب١٠ش ) ئػذاد ٍِخـ االعزئّبسح  -1   .رؼجئخ ثٕٛد اعزئّبسح رؾخ١ـ اٌٛالغ  -3

  .رؾذ٠ذ اٌمنب٠ب اٌٍّؾخ  -6  .رؾذ٠ذ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ، ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد  -5

  .اخز١بس اٌجشاِظ اٌزٟ رؾمك األ٘ذاف  -8  .رؾذ٠ذ األ٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌزفق١ٍ١خ اٌزٟ رٕبعت رؾخ١ـ اٌٛالغ  -1

  .اإلؽشاف ػٍٝ رٕف١ز اٌجشاِظ ، ِٚزبثؼخ اٌزٕف١ز  -41  ( .3) ّٔٛرط سلُ  –( 2) ّٔٛرط سلُ  –( 1) ّٔٛرط سلُ / ئػذاد ّٔبرط اٌخطخ  -5

ػ١ٍٙب االػزّبد ِٕبلؾخ آ١ٌخ رؼجئخ وبفخ ث١بٔبد ٚعذاٚي االعزئّبسح ، ٚئ٠نبػ اٌّقبدس اٌزٟ ٠زُ  -41  .ئّبسح رؾخ١ـ اٌٛالغ ٌٍّذسعخ رٛم١ؼ اٌٙذف ِٓ ئػذاد اعز  -11

 .فٟ اٌزؼجئخ 

  .ِٕبلؾخ آ١ٌخ ئػذاد ٍِخـ اعزئّبسح اٌزؾخ١ـ  -41  .ٚرٌه ِٓ خالي ػشك وبفخ ثٕٛد االعزئّبسح  

  .رؾذ٠ذ اٌمنب٠ب اٌٍّؾخ ٌٍّذسعخ ٚاٌزٟ رؾزبط ئٌٝ األ٠ٌٛٚخ فٟ ِؼبٌغزٙب  -41  .فٟ اٌج١بْ اٌّخقـ ٌزٌه . ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد رؾذ٠ذ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ،   -14

 .ِغئ١ٌٛبدٌٍّٕبلؾخ ٚاٌزغ١ٍُ وال ٌّب أعٕذ ئ١ٌٗ ِٓ ِٙبَ ٚ -41 ثبٌضِٓ اٌّؾذد  االٌزضاَٚوزٌه  االعزّبعثىبفخ ِب ٚسد فٟ ثٕٛد  االٌزضاَؽش األػنبء ػٍٝ   -16

  

 **ِؾنش االعزّبع**

 

ش أ١ّ٘خ فٟ اٌّغبي اٌزشثٛٞ ٠ؼزّذ ٔغبػ اٌّذسعخ ػٍٝ ٔغبػ اإلٔغبْ ِٚذٜ وفبءرٗ ٚلذسرٗ ػٍٝ اٌزخط١و فٍمذ أفجؼ اٌزخط١و مشٚس٠بً ٚ٘بِبً ٌىً ِغبالد اٌؾ١بح ٚ٘ٛ أوض

ٕبء اٌخطخ ٚرٕف١ز٘ب ِٚزبثؼزٙب ٚرط٠ٛش٘ب ، الثذ ٌٗ أْ ٠ؼٍُ أْ اٌزخط١و ػ١ٍّخ أٚ ٔؾبه ٚؽزٝ ٠ىْٛ فش٠ك اٌخطخ ٍِّبً ٚٚاػ١بً ٌّؼٕٝ اٌزخط١و ٚأ١ّ٘زٗ ٚفٛائذٖ ٚو١ف١خ  ث

ا١ٌَٛ ثفش٠ك اٌؼًّ ٌزٛم١ؼ  االعزّبعِغزّش ٚدائُ ٌزغذد ٠زنّٓ ٚمغ األ٘ذاف ٚرؾذ٠ذ٘ب ٚرٕف١ز٘ب ٚاخز١بس ٚعبئً ٚهشق رم٠ُٛ اٌؼًّ ِٚزبثؼزٗ ٚرط٠ٛشٖ ٌٚٙزا رُ 

االٌزضاَ ثزغ١ٍُ اٌؼًّ فٟ اٌّٛػذ اٌّؾذد األسثؼبء  -2.  اٌؼًّ أداءاٌذلخ فٟ  -4  : ارخزد اٌزٛف١بد ا٢ر١خ  االعزّبعب٠خ ٔٙ األ٘ذاف ٚفٟاٌّفب١ُ٘ ٚرؾذ٠ذ 

 ٘ـ14/12/1431

 

 ،،ٚهللا اٌّٛفك 
 



 
 

 

 اٌزٛل١غ  اٌّٙبَ ٚاٌّغإ١ٌٚبد اٌٛظ١فخ االعُ

 ِذ٠شح  غبسٞػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ اٌٙ
رمذ٠ُ اٌجشاِظ ٚاٌخطو ٚاٌّؾشٚػبد ِٓ ئداسح اٌزؼ١ٍُ ٚرٛم١ؾٙب ١ٌٍٙئخ اإلداس٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚزبثؼخ ٚسػ اٌؼًّ ٌزٕف١ز ٘زٖ اٌجشاِظ 

 .ٚاٌّؾشٚػبد ٚاإلؽشاف ٚاٌزم٠ُٛ 

 

  .ؽقبئ١بد ٚاٌج١بٔبد ، ِٚشاعؼزٙب ئػذاد ٚرٕف١ز رؾخ١ـ ٚالغ اٌّذسعخ  ِٓ  ؽ١ش اإل                    ِغبػذح ٔٛس ػّش اثشا١ُ٘ س٠ظ

  .ئػذاد ثشاِظ ٚخطو ٚرٕف١ز ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاٌّؾشٚػبد ِٚزبثؼخ اٌفش٠ك إٌّفز ٌٍؼًّ ٌىً ثشٔبِظ وزبثخ سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌّذسعخ ٚ ِغبػذح  ثذس٠خ ِؾّذ ؽّٛد اٌغبِذٞ

 وبرجخ اٌجمّٟ ِٕٝ ساؽذ اٌّشصٚلٟ
ط١و ٚاٌّؾبسوخ فٟ ئػذاد ٚرٕف١ز رؾخ١ـ ٚالغ اٌّذسعخ  ِٓ  ؽ١ش اإلؽقبئ١بد ٚاٌج١بٔبد ، وزبثخ وٍّخ فش٠ك اٌزخرق١ُّ ؽؼبس اٌّذسعخ ٚ 

 .ِٚشاعؼزٙب

 

  .ئػذاد ِٚزبثؼخ رٕف١ز ثشاِظ سػب٠خ اٌغٍٛن ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ، ٚثشاِظ رؼ١ّك اٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٍٛهٓ ِٚزبثؼخ فش٠ك اٌؼًّ  ِشؽذح هالث١خ  ع١ّشح ِؾّٛد ع١ٍّبْ فالرٗ 

  .ئػذاد ثشاِظ ٚخطو ٚرٕف١ز ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاٌّؾشٚػبد ِٚزبثؼخ اٌفش٠ك إٌّفز ٌٍؼًّ ٌىً ثشٔبِظ ِؾنشح ِخزجش فبٌؼ اٌؼبِشٞ أًِ ػّش

  .ؼزٙب ٚئخشاعٙبئػذاد ثشاِظ ٚخطو ٚرٕف١ز ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاٌّؾشٚػبد ِٚزبثؼخ اٌفش٠ك إٌّفز ٌٍؼًّ ٌىً ثشٔبِظ ٚرغ١ّغ اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ِٚشاع ِؼٍّخ عؼ١ذح ػٍٟ فذ٠ك ِغشؽٟ

 ِؼٍّٗ  ٕ٘ذ ػجذهللا ِؾّذ اٌغبِذٞ
ثشاِظ اٌخطخ  ئػذاداٌّؾبسوخ فٟ وزبثخ خبرّخ اٌخطخ ٚئػذاد ٚرٕف١ز رؾخ١ـ ٚالغ اٌّذسعخ  ِٓ  ؽ١ش اإلؽقبئ١بد ٚاٌج١بٔبد ، ِٚشاعؼزٙب ٚ

 .ِٚشاعؼزٙب

 

 سائذح إٌؾبه  ٔٛسح ِؾّذ ػٍٟ األ١ِش
١ً اٌّؾبسوخ ٚاألٔؾطخ اٌالفف١خ ِٚزبثؼخ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً اٌّؼٍّبد ٚاٌطبٌجبد ، ٚرٛف١ش اٌخبِبد رق١ُّ غالف اٌخطخ ٚ ئػذاد ثشاِظ ٌزفؼ

 .ٚاٌّغزٍضِبد ٌٍجشاِظ 

 

 ؽش٠فخ اؽّذ ِغبػذ اٌض٘شأٟ
ِؾشفخ اٌزٛػ١خ 

 اإلعال١ِخ 

رشع١خ ١ِضبق أخالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ ٌذٜ ِزبثؼخ رٕف١ز ثشاِظ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ ، ٚرؼ١ّك سٚػ اٌٛالء ٚاالٔزّبء ٚدٚس اٌّٛاهٕخ اٌقبٌؾخ ، ٚ

 .اٌّٛظفبد ٚاٌطبٌجبد 

 

  .ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشاِظ اٌخبفخ ثبٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ ٌٍّٛظفبد ٚاٌطبٌجبد ٚاألِٙبد ٚفٟ اٌزؼبًِ ٚاٌؼاللبد  ِؼٍّخ ؽٕبْ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغبِذٞ

 ػض٠ضح عبٌُ ػٍٟ اٌغبِذٞ

ِؼٍّبد رٚاد 

 وفبءح 
 .شاعؼزٙب ٚرٕف١ز٘ب ئػذاد اٌجشاِظ ٚٚففٙب ِٚ

 

  ػفبف عؼذ الفٟ اٌغش٠ؾٟ

  عٕبء ِجبسن فبٌؼ ثبصالس

  عٕبء عؼ١ذ ؽبِذ اٌغبِذٞ

 

 ٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خا

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌزٛل١غ  اٌٛظ١فخ االعُ

  ِذ٠شح  ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ اٌٙغبسٞ

  ِغبػذح ٔٛس ػّش اثشا١ُ٘ س٠ظ

  ِغبػذح  ثذس٠خ ِؾّذ ؽّٛد اٌغبِذٞ

  ِشؽذح هالث١خ  فالرٗ  ع١ّشح ِؾّٛد ع١ٍّبْ

  وبرجخ ِٕٝ ساؽذ اٌّشصٚلٟ اٌجمّٟ

  ِؾنشح ِخزجش أًِ ػّش فبٌؼ اٌؼبِشٞ

  سائذح إٌؾبه  ٔٛسح ِؾّذ ػٍٟ األ١ِش

  ِؾشفخ ِقٍٝ  ؽش٠فخ اؽّذ ِغبػذ اٌض٘شأٟ

  ِؾشفخ ِقٍٝ ؽٕبْ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ  عؼ١ذح ػٍٟ فذ٠ك ِغشؽٟ  

  ِؼٍّخ  غبِذٕٞ٘ذ ػجذهللا ِؾّذ اٌ

  ِؼٍّخ ػض٠ضح عبٌُ ػٍٟ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ ػفبف عؼذ الفٟ اٌغش٠ؾٟ

  ِؼٍّخ عٕبء ِجبسن فبٌؼ ثبصالس

  ِؼٍّخ عٕبء عؼ١ذ ؽبِذ اٌغبِذٞ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 **ِغ فش٠ك اٌخطخ اٌضبٟٔ االعزّبع**
 

 ٘ـ14/12/1431 :  اٌزبس٠خ       األسثؼبء : ا١ٌـــَٛ 

 

 **بي عـــذٚي األػـــّـــ**

 

 .اٌفش٠ك ٚئعشاء اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ِؼٙٓ  أػنبءِٕبلؾخ اعزّبسح رؾخ١ـ اٌٛالغ اٌّؼجأح ِغ  -1

 (.اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) دساعخ رؾ١ًٍ ٍِخـ اعزّبسح رؾخ١ـ اٌٛالغ ٚرؾ١ًٍ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف  -2

 .دساعخ اٌمنب٠ب اٌٍّؾخ ٌٍّذسعخ  -3

اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍجٕبد  أ٘ذافاأل٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌزفق١ٍ١خ ِغ فش٠ك اٌخطخ ثٕبء ػٍٝ اٌذساعبد ٚاٌزؾ١ٍالد اٌغبثمخ ٚرٌه ِٓ  اخز١بس-4

 .عذح ٚاٌزٟ رزٕبعت ِغ رؾخ١ـ ٚالغ اٌّذسعخ / ثّٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ 

 .اٌّخزبسح ِٓ ثشاِظ اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ٌإلداسح ٚاْ رىْٛ ِٕبعجخ ٌٍضِٓ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌذساعٟ  األ٘ذافاٌزٟ رؾمك اٌجشاِظ اٌّالئّخ ِغ فش٠ك اٌخطخ  اخز١بس -5

 ( .1.2.3) ئعٕبد اٌجشاِظ ألػنبء اٌفش٠ك وال فٟ رخققٗ ٚاٌزى١ٍف ثاػذاد ّٔبرط اٌخطخ اٌّطٍٛثخ  -6

 ( .1/سلُ) رفق١ٍٟ ٚاؽذ فٟ ّٔٛرط ٚاؽذ  اٌجشاِظ اٌزبثؼخ ٌٙذف ئدساطاٌزأو١ذ ػٍٝ األػنبء ثبْ ٠زُ  -1

 رؾذ٠ذ ِٛػذ ٌّٕبلؾخ ّٔبرط اٌخطخ ِغ اٌّذ٠شح ٚئثذاء اٌّشئ١بد ٚاٌّالؽظبد -1

 .رٛع١ٙبد ٚرٛف١بد  -5

 

 **االعزّبعِؾنش  **

 

 :ب٠خ االعزّبع ارخزد اٌزٛف١بد اٌزب١ٌخ ثفش٠ك اٌخطخ ٚرٌه ٌّٕبلؾخ عذٚي األػّبي اٌغبثك ٚفٟ ٔٙ االعزّبع٘ـ رُ 14/12/1431فٟ ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك  أٔخ

 .اٌؾشؿ ػٍٝ اخز١بس اٌجشاِظ إٌّبعجخ ٌٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ثبٌّذسعخ -1

 .اٌؾشؿ ػٍٝ رٛص١ك ثشاِظ اٌخطخ  -2

 ،،ٚهللا اٌّٛفك 
 



 
 
 
 

 اٌزٛل١غ  اٌٛظ١فخ االعُ

  ِذ٠شح  ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ اٌٙغبسٞ

  ػذحِغب ٔٛس ػّش اثشا١ُ٘ س٠ظ

  ِغبػذح  ثذس٠خ ِؾّذ ؽّٛد اٌغبِذٞ

  ِشؽذح هالث١خ  ع١ّشح ِؾّٛد ع١ٍّبْ فالرٗ 

  وبرجخ ِٕٝ ساؽذ اٌّشصٚلٟ اٌجمّٟ

  ِؾنشح ِخزجش أًِ ػّش فبٌؼ اٌؼبِشٞ

  سائذح إٌؾبه  ٔٛسح ِؾّذ ػٍٟ األ١ِش

  ِؾشفخ ِقٍٝ  ؽش٠فخ اؽّذ ِغبػذ اٌض٘شأٟ

  ِقٍِٝؾشفخ  ؽٕبْ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ  عؼ١ذح ػٍٟ فذ٠ك ِغشؽٟ  

  ِؼٍّخ  ٕ٘ذ ػجذهللا ِؾّذ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ ػض٠ضح عبٌُ ػٍٟ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ ػفبف عؼذ الفٟ اٌغش٠ؾٟ

  ِؼٍّخ عٕبء ِجبسن فبٌؼ ثبصالس

  ِؼٍّخ عٕبء عؼ١ذ ؽبِذ اٌغبِذٞ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 **ِغ فش٠ك اٌخطخ اٌضبٌش االعزّبع**
 

 

 

 ٘ـ1431/ 15/12:اٌزبس٠خ     االص١ٕٓ:  ا١ٌـــَٛ 

 

 **ـّـــبيعـــذٚي األػــ**

 

 .ِٕبلؾخ ّٔبرط اٌخطخ ِغ أػنبء اٌفش٠ك ٚئعشاء ِب ٠ٍضَ ِٓ رؼذ٠الد  -1

 .اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ٌٍّذسعخ ِٓ لجً ع١ّغ أػنبء اٌفش٠ك  اػزّبد -2

 .فٟ اٌضِٓ اٌّؾذد ٌىً ثشٔبِظ ، رى١ٍف األػنبء ثّغئ١ٌٛخ ِزبثؼخ ٚرٕف١ز اٌجشاِظ ٚفك اٌزٛص٠غ اٌغبثك  اػزّبد -3

 .ٌٍّغئٌٛخ ػٓ رٕظ١ُ ئمجبسح اٌخطخ ٌؾفظٙب ( ِج١نبد  –ِغٛداد ) إٌّبرط ٚاٌّطجٛػبد اٌخبفخ ثبٌخطخ  رغ١ٍُ وبفخ -4

 .١ٙبد ٚرٛف١بدرٛع -5

 

 ** االعزّبعِؾنش **

 

 .كرُ االعزّبع ثفش٠ك اٌخطخ  ٚرٌه ٌّٕبلؾخ عذٚي األػّبي اٌغبث ٘ـ 1431 / 15/12فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك  أٔخ
 :ارخزد اٌزٛف١بد ا٢ر١خ  االعزّبعٚفٟ ٔٙب٠خ 

 .اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ِٓ أػنبء اٌفش٠ك  اػزّبد -1
 .اٌّزبثؼخ اٌغبدح ٌزٕف١ز  اٌخطخ  -2

 ،،ٚهللا اٌّٛفك 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌزٛل١غ  اٌٛظ١فخ االعُ

  ِذ٠شح  ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ ص٠ذ اٌٙغبسٞ

  ِغبػذح ٔٛس ػّش اثشا١ُ٘ س٠ظ

  ِغبػذح  ثذس٠خ ِؾّذ ؽّٛد اٌغبِذٞ

  ِشؽذح هالث١خ  ع١ّشح ِؾّٛد ع١ٍّبْ فالرٗ 

  وبرجخ ِٕٝ ساؽذ اٌّشصٚلٟ اٌجمّٟ

  ِؾنشح ِخزجش أًِ ػّش فبٌؼ اٌؼبِشٞ

  سائذح إٌؾبه  ٔٛسح ِؾّذ ػٍٟ األ١ِش

  ِؾشفخ ِقٍٝ  ؽّذ ِغبػذ اٌض٘شأٟؽش٠فخ ا

  ِؾشفخ ِقٍٝ ؽٕبْ ِؾّذ عؼ١ذ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ  عؼ١ذح ػٍٟ فذ٠ك ِغشؽٟ  

  ِؼٍّخ  ٕ٘ذ ػجذهللا ِؾّذ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ ػض٠ضح عبٌُ ػٍٟ اٌغبِذٞ

  ِؼٍّخ ػفبف عؼذ الفٟ اٌغش٠ؾٟ

  ِؼٍّخ عٕبء ِجبسن فبٌؼ ثبصالس

  ِؼٍّخ عٕبء عؼ١ذ ؽبِذ اٌغبِذٞ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
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 مالحظات الفرص والتحدٌات للمدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة
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ِٛلغ اٌّذسعخ ٚٔٛع 

 اٌطش٠ك اٌّإدٞ ئ١ٌٙب

اٌطشق اٌّؼجذح ٚعٌٙٛخ اٌٛفٛي ٌٍّذسعخ ٠ؾزغت ِٓ 

 .اٌفشؿ ٚاٌؼىظ ِٓ اٌزٙذ٠ذاد 

 خلف البنك األهلً - طرٌق مكة القدٌم -حً الروابً 

فرصة وذلك لوجود المدرسة 
بحً مأهول بالسكان والمدارس 

 .االبتدائٌة

  
 من السهل الوصول إلٌها

  
 معبد

  

ٚظبئف ِٚٙٓ أ١ٌٚبء 

 األِٛس

ِٙٓ أ١ٌٚبء األِٛس لذ رؾزغت ِٓ اٌفشؿ أٚ اٌزؾذ٠بد 

ؽغت اٌّٙٓ اٌغبٌجخ ٌذٜ أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّغزٜٛ 

 ُ ِٚذٜ دػُ أ١ٌٚبء األِٛس ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؼ١ؾٟ ٌٙ

 موظفون حكومٌون

للمدرسة بسبب تدنً تهدٌد 
المعٌشً وذلك الن المستوى 

غالبٌة وظائف أولٌاء األمور 
.المنخفضةمرتباتها من الدرجات   

  
 قطاع خاص

  
 حرفٌون

  
 متسببون

  

 

  

أُ٘ األٔؾطخ االلزقبد٠خ فٟ 

 ٌّؾ١و ثبٌّذسعخاٌّغزّغ ا

األٔؾطخ االلزقبد٠خ ثبٌّغزّغ اٌّؾ١و ثبٌّذسعخ لذ 

٠ىْٛ ِٓ اٌفشؿ اٌّزبؽخ أٚ ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌّؾ١طخ 

 .ٌٍّذسعخ 

 -تصلٌح مكٌفات  -محالت سوبر ماركت  -تجارٌة 
 مكتبة -بوفٌة  -محالت بنشر 

 من الفرص االٌجابٌة للمدرسة
التً تساعد فً تنفٌذ برامج 

 .مختلفة

  
 مجمع عٌادات -ٌة صح

  
 مدارس -تعلٌمٌة 

  
0 

  

 

                 

            
 

  

            
 

  



 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة
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ِؼذالد اٌزؾبق اٌطبٌجبد 

ثبٌقف األٚي  ِٓ وً 

 ِشؽٍخ

 

 (ٔغجخ إٌّٛ)

:                                                      ؾىِٟٛ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌ

ٌغ١ش اٌغؼٛد٠بد،  ٚرٌه  % 2.21 ٚ  ٌٍغؼٛد٠بد%  3.5

فٟ ؽبي لجٛي اٌّذسعخ ٌٍّٕٛ ، أِب ئْ وبٔذ ظشٚف اٌّذسعخ 

غ١ش ِغبػذح ػٍٝ إٌّٛ أٚ لبثٍخ ٌٍّٕٛ ثؾىً وج١ش فال ٠زُ 

 .إٌظش ئٌٝ اٌّؼ١بس

ٌغ١ش %  3ٌٍغؼٛد٠بد ،  ٚ   %6  ٚئرا صاد إٌّٛ ػٓ

ِٓ ٔمبه ٓ غ١ش ٚعٛد ظشٚف خبفخ ٠ؼّذ رٌه اٌغؼٛد٠بد ِ

 .ثبٌّذسعخ اٌنؼف 

 ِغ األخز فٟ االػزجبس لذسح اٌّجٕٝ االعز١ؼبث١خ  

 اٌزؼ١ٍُ اٌؾىِٟٛٔغجخ إٌّٛ  ٚاٌزغ١ش ث١ٓ اٌغٕز١ٓ  اٌغبثمز١ٓ فٟ 

ِؼذي اٌزؾبق اٌطبٌجبد اٌغؼٛد٠بد 

بي ىضشح أزم٠ٌؾىً ٔمطخ مؼف 

اعش اٌطبٌجبد اٌغؼٛد٠بد ِٓ 

ثغجت ئ٠غبد ِذاسط فٟ  اٌؾٟ

 .أؽ١بئٙٓ اٌجؼ١ذح

  

   %32.1 ٌٍغؼٛد٠بد

  

   %11.5- ٌغ١شاٌغؼٛد٠بد

  
 

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

 ِغ األخز فٟ االػزجبس ِب ٔمـ أٚ صاد ػٓ رٌه ٠ؼذ مؼفبً ٚ

 لذسح اٌّجٕٝ االعز١ؼبث١خ

 اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘فٟ ٔغجخ إٌّٛ  ٚاٌزغ١ش ث١ٓ اٌغٕز١ٓ  اٌغبثمز١ٓ 

-   

   !DIV/2# عٍّخ ٔغجخ إٌّٛ

  

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

 .رغبٚصرٙب رؼزجش ِٓ ٔمبه اٌنؼف ٌٍّذسعـخ ٚاٌؼىظ فؾ١ؼ 

 ّؼ١ذاد فٟ اٌقفٔغجخ اٌ
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

ّزبثؼخ ٌ  رؼزجش ٔمطخ لٛح ٚرٌه

اٌغبدح فٟ  ٌجشاِظ اٌخطخ اإلداسح

سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌطبٌجبد 

 .اٌّذسعخ

  
 %2.2 %2.2 األٚي

  
 %2.2 %2.2 اٌضبٟٔ

  
 %2.2 %2.2 اٌضبٌش

  

رٛص٠ؼبد ٔغت اٌطبٌجبد 

سعبد ٚفك ِؼذالد اٌذ

 اٌى١ٍخ ٌٍٕغبػ

١ٌُؼذ ِٓ ٔمبه ( فأوضش %  15)٠غت أْ  ٠ؾمك إٌغت اٌزب١ٌخ فٟ فئخ 

 اٌمٛح ٌٍّذسعخ  ٚئال ُػذ ِٓ ٔمبه اٌنؼف فٟ رٛص٠ؼبد ٔغت  إٌغبػ 

 فأوضش %   65:األٚي ِزٛعو 

 فأوضش %  12:اٌضبٟٔ ِزٛعو 

 فأوضش%  15: اٌضبٌش ِزٛعو 

 ٔغجخ رمذ٠ش اٌطبٌجخ فٟ اٌقف
لجً  اٌغٕخ ِب

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

- 

  
 %12.1 %12.1 األٚي

  
 %11.6 %15.2 اٌضبٟٔ

  
 %15.1 %16.4 اٌضبٌش

  

            
 

  

            
 

  

            
 

  

            
 

  

            
 

  



            
 

  
 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور ورقة
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 ٔغت اٌزغشة
ِٚب صاد ػٓ رٌه  ٠ُؼذ ِٓ   % 1 اٌّؼذي اٌطج١ؼٟ ٌٍزغشة

 ٔمبه اٌنؼف

 اٌغٕخ  اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

ٌٍطبٌجبد ٌٍغٕخ رؼزجش ٔمطخ مؼف 

 لجً اٌغبثمخ ٌظشٚف الزقبد٠خ

 .ٚفؾ١خ

  
1.1% 2.2% 

  

ص٠بدح أٚ ٔمقبْ  ٔغجخ 

 اٌخش٠غبد إٌبعؾبد فٟ

اٌغٕخ إٌٙبئ١خ  خالي 

 اٌؼب١ِٓ  األخ١ش٠ٓ

ئرا صادد ٔغجخ إٌغبػ ٌٍخش٠غبد فٟ اٌؼبَ اٌضبٟٔ ػٓ اٌؼبَ  

ٚئرا ٠ُؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ %   5 اٌغبثك ٌٗ ثّؼذي

ِٚبث١ٓ إٌغجز١ٓ ،  رـُؼذ ٔمطخ مؼف%  5أخفنذ ثٕغجخ

 .   رؼزجش ٔمطخ ِؾب٠ذح

فأوضش %  55ٚي ئرا وبٔذ ٔغجخ إٌغبػ ٌٍخش٠غبد ٌٍؼبَ األ  -

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

ٔغجخ إٌغبػ 

 اٌى١ٍخ ٌٍقف

اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
 اٌغٕخ اٌغبثمخ

اٌفشق ث١ٓ 

 إٌغجز١ٓ

  

   %2.2 %122.2 %122.2 اٌضبٌش

  

ؽـشوخ أزمــبي اٌطبٌجبد ِٓ  

 ٚ ئٌٝ اٌّذسعخ

ؽــشوخ أزمبي اٌطبٌجــبد ئٌٝ اٌّذسعــخ ٔغجخ صادد ٌٛ 

ٚاٌؼىظ ( ِٕطمخ عزة)  فزـُؼذ ٔمطــخ لـٛح%  5ػٓ 

ِغ ِالؽظخ لذسح اٌّجٕٝ ( ِٕطمخ هشد ) فؾ١ؼ 

 .االعز١ؼبث١خ فٟ رٌه 

 اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

ػٓ ثؼذ عىٓ اٌطبٌجخ ثغجت 

 .ّذسعخاٌ

  
-2.5% 2.2% 

  
 شوخ االٔزمبي فٟ اٌغٕز١ٓ األخ١شر١ٓاٌفشق ث١ٓ ٔغجزٟ ؽ

  
2.5% 

  

 ٔٛػ١خ إٌزبئظ

 .ٔمبه اٌنؼف ِٚب ٔمـ ػٓ رٌه ٠ُؼذ ِٓ فأوضش % 12ٔغجخ إٌغبػ فٟ اٌّبدح وىً

 .وّؼذي ٌٍزؾغٓ إٌٛػٟ فٟ االسرمبء ٌٍّغزٜٛ األػٍٝ ِٓ خالي اٌفشق ث١ٓ اٌغٕز١ٓ % 12ثبٌٕغجخ ٌىً ِبدح فبٌّطٍٛة رؾم١ك  

 فأوضش%  ١52بس اٌزؾغٓ إٌٛػٟ ٌٍؾبفالد ػٍٝ فئخ ٠ؾغت ِؼ 

 :  فمو ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ %  15 - 15ٚاٌؾبفالد ػٍٝ 

 .  فأوضش ٔمطخ لٛح % 12 

 .فألً ٠ؼزجش ٔمطخ مؼف %  1  

٠ؼزجش ٔمطخ مؼف ٌٍّذسعخ ٚرٌه 

اٌطبٌجبد وضشح غ١بة ثغجت 

ٚاٌّؼٍّبد  ٌٚؼذَ ٚػٟ األ٘بٌٟ 

ثأ١ّ٘خ أزظبَ ثٕبرٙٓ ٌغ١ش 

 .ؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌ
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 (هبٌجخ/ ِؼٍّخ )ِؼذي  
هبٌجخ  ٚرمشة اإلعبثخ أللشة (  22: ) ِؼٍّخ  (  1) ػذد 

 ػذد فؾ١ؼ 

 .٘زا اٌّؼذي أٚ ٔمـ فٙٛ ٔمطخ مؼف ِب صاد ػٓ  -

 اٌؼبَ اٌؾبٌٟ
ٌن١ك ِغبؽخ ٔمطخ مؼف 

 .اٌفقٛي
  

 ِؼٍّخ/ هبٌجخ 14

  

ػذد عبػبد ِّبسعخ 

 اٌطبٌجخ ٌألٔؾطخ

ٔمطخ  )ٌزؼذ   عــبػبد أعــجٛػ١بً ( 4- 3) اٌّطـٍٛة رؾم١ك 

ػٓ رٌه أٚ ٔمـ ػٓ عبػخ ٚٔقف  فٙٛ ِب صاد ٚ(  لـٛح 

 .مؼف ٔمطخ 
4 

 

 ألٔٗش إٌؾبه ٔمطخ لٛح ٠ؼزج

ٚع١ٍخ فؼبٌخ فٟ رفش٠غ هبلبد 

ِخزٍفخ ٌذٞ اٌطبٌجبد ِٓ خالي 

إلمبفخ ػٍٝ إٌؾبه اٌالففٟ،ثب

 .أصشٖ فٟ رؼذ٠ً عٍٛوٙٓ

 

 

 

 

-  

 

٠ؼزجش غ١بة اٌطبٌجبد ٔمطخ مؼف 

 لٍخ ٚػٟ أ٘بٌٟ اٌطبٌجبدثغجت 

 ثأ١ّ٘خ ِزبثؼخ أزظبَ ثٕبرٙٓ

ٚػذَ رٛفش ِٛافالد ٌجؼل 

اٌؾبالد اٌقؾ١خ  ٚثؼل -األعش 

 .ٌجؼل اٌطبٌجبد

  

ػذد األٔؾطخ غ١ش اٌقف١خ 

 ٌخذِخ اٌطبٌجبد

ئرا ثٍغ ػذد األٔؾــطخ غ١ش اٌقف١خ فٟ  اٌؼبَ اٌذساعٟ              

ػذ ٔمطخ ٔؾبهبً ( 15ئٌٝ  12)ِٓ ُُ ُ ِب ٔمـ ٌٍّذسعـخ ٚلٛح رـ

( 25)  ِب صاد ػٓ ، ٚمؼف  ٠ُؼذ ٔمطـخأٔؾطٗ (  1) ػٓ    

 .وزٌه  ٔمطـخ مؼف ٠ـُؼذ ٔؾبهبً 

 اٌغبثمخاٌغٕخ 

  

15 

  

ػذد اٌّؾىالد اٌزٟ رؾىً 

ظب٘شح ػبِخ ث١ٓ اٌطبٌجبد  

 ٚث١ٓ اٌطبٌجبد ٚاٌّؼٍّبد

ػذد اٌّؾىالد ٚخبفخ اٌّؾىالد اٌغٍٛو١خ وٍّب صاد 

فٟ اٌّذسعخ ِغ األخز  ِٓ ٔمبه اٌنؼفٚاألخالل١خ  ُػذ ّ رٌه 

شن رمذ٠ش رٌه  ٌّؾشفخ فٟ االػزجبس ئعّبٌٟ ػذد اٌطبٌجبد ٠ٚز

اإلداسح اٌّذسع١خ ِٚذ٠شح اٌّذسعخ ثٕبء ػٍٝ آصبس اٌّؾىالد 

 .اٌغٍج١خ أٚ اإل٠غبث١خ  

 ئعّبٌٟ ػذد اٌّؾىالد

  

2 

  

 ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد
 فٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ%   56ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد

 . ِٚب ٔمـ ػٓ رٌه فٙٛ ٔمطخ مؼف

 خ اٌغبثمخاٌغٕ اٌغبثمخاٌغٕخ ِب لجً 

  
16.5% 16.5% 

  

            
 

  

            
 

  

            
 

   
 
 

 
 

 
          

 

  



 مالحظات الفرص والتحدٌات المعاٌٌر المحاور ورقة

  

ثا
ال
ث

 :
ً

س
در

لم
 ا
ى
بن
لم

ا
 

                    :  اٌمشة ٚاٌجؼذ ػٓ

ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ                      -1

 ثبٌّؾبفظخ

ٌّذسعخ ِٓ ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚىبرت اٌزشث١خ لشة ا ٠ُؼذ

 .ِٓ اٌفشؿ اٌّزبؽخ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚشوض اإلؽــشاف 

ٚثبٌٕغــجخ ٌٍّذاسط اٌمش٠جــخ ِٕٙب ٠ؼزّذ األِــش ػٍٝ ِــذٜ 

 .اٌذػُ ِٓ ػذِٗ فٟ اؽزغبثٙب وفشفخ أٚ رٙذ٠ذ 

 ( 15)  وُ  1

ِٓ اٌفشؿ اإل٠غبث١خ ٚاٌم٠ٛخ 

 .ٕغجخ ٌٍّذسعخثبٌ

  
 ( 12) وُ  2 ِىبرت اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ -2

ألشة  -3 ِٚذاسط اٌؾٟ -3  

ِذاسط 

 اٌجٕبد

 114/ة 12/َ 11/س

ألشة  -3  

ِذاسط 

 اٌج١ٕٓ

 ٔؼ١ُ ثٓ ِغؼٛد

  
 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر المحاور

  
 أػـــذاد اٌفقــٛي

 فقً  24ــ  11ِٓ 
16 

 
  

وضبفــخ اٌطــبٌجـــبد فٟ 

 اٌفقٛي

 :اٌّذاسط األ١ٍ٘خ 

 :                                ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفقـٛي راد اٌىضبفخ    

    .فأوضش% 15( هبٌجخ   22ألً ِٓ) 

 :اٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ اٌّغزأعشح 

    :                             ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفقـٛي راد اٌىضبفخ   

 .فأوضش% 52( هبٌجخ  35ـ  22ِٓ) 

 : اٌّذاسط راد اٌّجبٟٔ اٌؾى١ِٛخ 

:                                ٠غت أْ رىْٛ ٔغجخ اٌفقـٛي راد اٌىضبفخ      

 . فأوضش% 52( هبٌجخ  42ــ36ِٓ ) 

ُػذد ِٓ ٔمبه  %52ػٓإٌغجخ فٟ أٞ ِٕٙب  أخفنذئرا 

 . اٌنؼف 

 !DIV/2# ِذاسط أ١ٍ٘خ

_________ 

  

 !DIV/2# ِجبٟٔ ؽى١ِٛخ

  

 %122.2 ؽى١ِٛخ ِغزأعشح

  

ِـؼـــذي ٔقــ١ت اٌطــبٌجــخ 

 ِٓ اٌّغبؽخ اٌّخققخ

.   هبٌجخ ٠ُؼذ ِٓ ٔمبه اٌمٛح/ ِزش ِشثغ (  2)  صاد ػٓ ئرا 

هبٌجخ ٠ُـؼذ ِـٓ ٔمبه /  ِزش ِشثغ ( 1.25) ٔمـ ػٓ ٌٚٛ 

 .اٌنؼف 

 اٌغٕخ اٌغبثمخ

ثغجت م١ك ؼف ٠ؼزجش ٔمطخ م

ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ  ؽغشاد اٌفقٛي

 .ثغٌٙٛخاٌزؾشن 

  
 هبٌجخ/ 2َ 1.11

  
 ِشافك إٌؾبه  ثبٌّذسعخ

ٔمبه  ػذ رٌه ِٓ رٛفشد اٌّشافك ٚاعزخذِذ ثفبػ١ٍخ وٍّب

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

  
 ضعٌف اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌق١بٔخ اٌّجٕٝ اٌّذسعٟ ِشح وً ؽٙش ػذد ِشاد اٌق١بٔخ
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 ِزٛعو عٕٛاد اٌخجشح
 عٕٛاد( 5)ٔمـ ػٓ ِٚب لٛح فأوضش رؼذ ٔمطخ  عٕٛاد( 1)

 .ٔمبه اٌنؼفرؼزجش ِٓ 

زٌادة ٌعتبر نقطة قوة بسبب  اٌؼبَ اٌؾبٌٟ
سنوات الخبرة تعنً كفاءة 

 .ةمناسب
  

55 

اٌّزٛعو اٌؼّشٞ   

 ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ

ِٚب ػذا رٌه اٌمٛح ٠ؼذ ِٓ ٔمبه عٕخ  52عٕخ ئٌٝ  32ِٓ 

 اٌنؼف ص٠بدح أٚ ٔمقب ٠ؼذ ِٓ ٔمبه
44 - 

  

ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ 

 ِإ٘الد رشث٠ٛخ

ِٓ اٌؼذد ) ِٓ اٌؾبفالد ػٍٝ ِإً٘ رشثٛٞ  فأوضش % 15ٔغجخ 

 .ٌٍّذسعخ اٌمـٛح ٔمبه  ٠ُؼذ مّٓ(   اإلعّبٌٟ ٌٍّؼٍّبد

٠ؼذ   %52ٔغـجخ اٌؾبفالد ػٍٝ ِإً٘ـ رشثٛٞ ػٓ  ٔمقذ ٚئرا  -

 .ٔمبه اٌنؼف  مّٓ

 اٌؼبَ اٌؾبٌٟ

المؤهالت التربوٌة نقطة قوة 
للمدرسة والمؤهالت الغٌر 

 .تربوٌة نقطة قوة أٌضا

  
15.3% 

ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ   

 رشث٠ٛخغ١ش ِإ٘الد 

ٚئدا  ألً ٠ؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخف% 25ئرا وبٔذ إٌغجخ 

 ٌٍّذسعخ فأوضش ٠ؼذ ٔمطخ مؼف% 52وبٔذ إٌغجخ 
14.1% 

  

ػذد إٌّغٛثبد ٚٔغجخ  

 اٌؼغض ٚاٌض٠بدح

ف١ُؼذ ٘زا ٔمطخ %  12 ٔغجخ  اٌؼغض أٚ اٌض٠بدح ػٓ صاددئرا 

 .مؼف 

 ٔغجخ اٌض٠بدح ٔغجخ اٌؼغض
فً (  2) ٌراجع  جدول رقم  

 ورقة الهٌئة اإلشرافٌة والتعلٌمٌة

  
2.2% 2.5% 

  
ِزٛعو ٔق١ت اٌّؼٍّخ ِٓ 

 اٌؾقـ

ِب خبٌف رٌه ٔمقبٔبً أٚ ؽقخ أعجٛػ١ب ٚ(  24ــ  21 )ِٓ 

ٌٍّذسعخ ٚرمشة اإلعبثخ أللشة ػذد  ص٠بدح ف١ؼذ ٔمطخ مؼف

 .فؾ١ؼ  
22  

 
تدرٌب الموظفات  لٌتمنقطة قوة 

 .وإعدادهن للقٌادة اإلشرافٌة

  
ٔغجخ اٌّؼٍّبد اٌؼبِالد  

 فٟ أػّبي غ١ش اٌزذس٠ظ

س٠ظ ئٌٝ ٠ُجٕٝ ػٍٝ ٔغــجخ اٌّؼٍّبد غ١ش اٌمبئّـبد ثبٌزـذ

 % .12عّــٍخ اٌّؼٍّـبد ثؾ١ش ال رزغبٚص
2.2% 

  

 ٔغجخ أزظبَ اٌّؼٍّبد
عٛاء وبْ اٌغ١بة ثؼزس أٚ %  1ٌٍغ١بة ٘ٛ اٌّؼ١بس اٌّمجٛي 

ثذْٚ ػزس ِٚب صاد ػٓ  رٌه ٠ُؼذ ٔمطخ مؼف  أٞ اْ اٌّؼ١بس 

 فأوضش% 53اٌّمجٛي ٌالٔزظبَ ٘ٛ 

ظروف قطة ضعف بسبب ٌعتبر ن اٌغٕخ اٌغبثمخ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ
مرضٌة وبعد المدرسة  -عائلٌة 

ولعدم  عن سكن بعض المعلمات
 .وجود روضة حكومٌة فً الحً

  

11.2% 51.2% 

  

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

 .٠ؼذ ٔمطخ مؼف% 5صاد ػٓ 

إٌّمٛالد فٟ اٌغٕخ ِب  ٔغجخ

 لجً اٌغبثمخ
 ٔغجخ إٌّمٛالد فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ

عدم ٌعتبر نقطة ضعف بسبب 
 .النقل اتتحقق طلب

  
2.2% 12.1% 

 اٌشاغجبد فٟ إٌمً اٌشاغجبد فٟ إٌمً  

  
32.1% 21.6% 
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رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ 

 ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ

ئرا ٚفٍذ ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ رمذ٠ش ِّزبص ئٌٝ :    اٌمٛح 

فأوضش رؼزجش ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ ،  أٚ ٚفٍذ ٔغجخ %  52

ٚ ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ رمذ٠ش %  25اٌؾبفالد ػٍٝ ِّزبص

 .ٌه رـُؼذ ِٓ ٔمبه اٌمٛح وز%   15ع١ذ عذاً ئٌٝ 

ئرا ٔمقذ ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ رمذ٠ش ِّزبص ػٓ : ٌنؼف ا

، أٚ % 52، ٚاٌؾبفالد ػٍٝ  رمذ٠ش ع١ذ عذاً ػٓ % 25

غ١ش رمذ٠  -اٌؾبفالد ػٍٝ رمذ٠ش ِشمٟ ٚعذد ٔغجخ ِٓ 

 .اٌّشمٟ ثبٌّذسعخ رـُؼذ ِٓ ٔمبه اٌنؼف ثبٌّذسعخ 

 .أٞ ؽبالد ٌُ رزوش فٟ ٔمبه اٌمٛح أٚ اٌنؼف : اٌّؾب٠ذح 

 اٌغبثمخ اٌغٕخ

 أداءتمٌز فً نقطة قوة بسبب 
ممتازة ال والكفاءاتلموظفات ا

للموظفات الحاصالت على تقدٌر 
 .ممتاز

  
 إٌغجخ اٌزمذ٠ش

  
 %62.5 ِّزبص

  
 %34.3 ع١ذ عذا

  
 %2.2 ع١ذ

  
 %2.2 ِشمٟ

  
 %2.2 غ١ش ِشمٟ

  
 %2.5 ثذْٚ رمذ٠ش

  
 %122.2 اٌّغّٛع

  
ِؼذي األٔؾطخ غ١ش اٌقف١خ 

اٌزٟ رؾشف ػ١ٍٙب اٌّؼٍّخ 

 أٚ رؾبسن ف١ٙب

اٌّؼ١ــبس اٌّمجــٛي ٌّؼـذي األٔؾـــطخ اٌزٟ رؾشف ػ١ٍٙب 

ِؼٍّخ ِٚب / أٔؾطخ (  5 -3 )أٚ رؾبسن ف١ٙب ٘ـٛ  اٌّؼٍّــخ

 .صاد أٚ ٔمـ ػٓ رٌه ٠ُؼذ ٔمطخ مؼف

ة القتناع رائدال تعتبر نقطة ضعف  اٌغٕخ اٌغبثمخ
النشاط وبعض المعلمات بأهمٌة 
 .النشاط الالصفً وأثره على الطالبة

  
5 

  

 اٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ

% 25 ئرا ٚفٍذ ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ رذس٠ت ِزخقـ ئٌٝ

ٚأوضش ٌٍؾبفالد ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌؼبَ  ُػـّذ رٌه  % 12فأوضش   ٚ

 ِٓ ٔمبه اٌمٛح ٌٍّذسعخ 

رذس٠ت ِزخقـ فٟ اٌؼبَ ٚئرا صادد ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ  -

، ٚاٌؾبفالد %   15ػٓ ( فٟ اٌفزشح اٌقجبؽ١خ) اٌٛاؽذ

ػّذ رٌه ِٓ ٔمبه اٌنؼف %  32ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌؼبَ ػٓ

ؾقٛي  اٌزذس٠ت ػٍٝ ؽغبة اٌزذس٠ظ               ٚأٞ ٔغجخ ٌ

 .فٟ اٌزذس٠ت اٌّغبئٟ رؼذ ٔمطخ لٛح ٌٍّذسعخ

 اٌزذس٠ت اٌقجبؽٟ
اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
حرص بعض تعتبر نقطة قوة بسبب  اٌغبثمخاٌغٕخ 

مع المعلمات  األقساممشرفات 
بأهمٌة االرتقاء بمستوى المعلمة 

 .المهنً

  
 %41.6 %21.6 ِزخقـ

  
 %5.1 %5.1 رذس٠ت ػبَ

  
 اٌزذس٠ت اٌّغبئٟ

اٌغٕخ ِب لجً 

 اٌغبثمخ
ٌؤثر التدرٌب  نه الألتعتبر نقطة قوة  اٌغٕخ اٌغبثمخ

لى الخطة الدراسٌة المسائً ع
للمعلمة أو على خطة العمل 

 .إلدارٌةا

  
 %2.2 %2.2 ِزخقـ

 %2.2 %2.2 رذس٠ت ػبَ  
  

اٌؼغض ٚاٌض٠بدح فٟ أػذاد 

 اٌّغزخذ١ِٓ
عدم التعٌٌن من الجهة نقطة ضعف ل 3- ِغزخذِبد 0 ِشاعً 0 ؽبسط

 .المسئولة
  



            
 

  

            
 

  

 مالحظات نقاط قوة وضعف المدرسة المعاٌٌر رالمحاو ورقة

  

عا
اب
ر

  
:

ٌة
ٌم

عل
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ش
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 ا
ئة

هٌ
ال

 

 ٔغجخ ئعبدح اٌؾبعٛة
فٟ   % 55ٚفٟ اٌؼبَ األٚي  % 52إٌغجخ ػٓ صادد ئرا 

ٔمـ ػٓ ٌٍّذسعخ ، ِٚب  ٔمبه اٌمٛحاٌؼبَ اٌزبٌٟ رؼُذ ِٓ 

 .فٟ اٌّذسعخمؼف ٠ُؼذ ٔمطخ   42%

 ٕخ اٌغبثمخاٌغ اٌغٕخ ِب لجً اٌغبثمخ

رغبة الموظفة نقطة قوة بسبب 
 .فً التطوٌر الذاتً لعملها

  

122.2% 51.1% 

  

اٌّؾىالد ٚاٌزؾم١مبد ث١ٓ 

 ِٕغٛثبد اٌّذسعخ

وٍّب صاد ػــذد اٌّؾــىالد ٚأؼىظ أصش٘ـب عـٍجبً ػٍٝ األداء 

ػّذ رٌه ِٓ ٔمبه اٌنؼف ، ٚاٌؼىظ فؾ١ؼ ِغ األخز فٟ 

د اٌّذسعخ ، ٠ٚزشن رمذ٠ش رٌه االػزجبس ئعّبٌٟ ِٕغٛثب

 .ٌّؾشفخ اإلداسح اٌّذسع١خ ِٚذ٠شح اٌّذسعخ 

 ػذد اٌّؾىالد

______________ 

  

2   

  

اٌّغــبثمبد اٌزٟ فــبصد ف١ٙب 

اٌّذسعخ ثأؽذ اٌّشاوض اٌضالس 

ػٍــٝ ِـغــزٜٛ اٌّّـــٍىــخ أٚ 

اٌّؾبفظخ خالي اٌؼب١ِٓ 

 اٌغبثم١ٓ

ٍٝ ِشاوض ِزمذِخ  فٟ اٌّغبثمبد وٍّب ؽقٍذ اٌّذسعخ ػ

ِٓ اٌّشوض األٚي ئٌٝ ) ٌٍّذسعخ ٔمبه اٌمٛح ؽزغت  رٌه ِٓ ا

 (اٌضبٌش 

 (الهٌئة اإلشرافٌة )   من  ورقة  (  55)  ٌراجع جدول رقم 

  

ت
فا
ضا

إ
 

 ..أخشٜ رزوش 
أٞ ٔمـبه لـٛح أٚ مؼف أٚ فـشؿ  أٚ رؾذ٠بد أٚ ئعـٙبِبد 

ِذسع١خ فٟ خذِخ ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  أٚ اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ  

 .ٌُ رشد فٟ اٌّؼب١٠ش اٌغبثمخ رغغً 

 (إضافات أخرى )   ٌراجع  ورقة  
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 ٘ــ1432/ ٘ـ 1431ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  خ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخٌٍغٕ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشفــــخ  مـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ
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          ش٠ك اٌّإدٞ ئ١ٌٙب ِٛلغ اٌّذسعخ ٚٔٛع اٌط  1

          ٚظبئف ِٚٙٓ أ١ٌٚبء األِٛس   2

          أُ٘ األٔؾطخ اإللزقبد٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾ١و ثبٌّذسعخ   3

ب 
١ٔ

صب
 )

د 
ــب

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ٌج
طـب

اٌ
 

          ( ٔغجخ إٌّٛ ) ِؼذالد ئٌزؾبق اٌطبٌجبد ثبٌقف األٚي    1

          ٔغجخ اٌّؼ١ذاد   2

          رٛص٠ؼبد ٔغت اٌطبٌجبد ٚفك ِؼذالد اٌذسعبد اٌى١ٍخ ٌٍٕغبػ   3

          ٔغت اٌزغشة   4

          ص٠بدح أٚ ٔمقبْ ٔغجخ اٌخش٠غبد إٌبعؾبد فٟ اٌغٕخ إٌٙبئ١خ خالي اٌؼب١ِٓ األخ١ش٠ٓ   5

          ؽشوخ ئٔزمبي اٌطبٌجبد ِٓ ٚئٌٝ اٌّذسعخ   6
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 لٛح

 ِسب٠ذ

 مؼف

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 

         
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 ٘ــ   1432/ ٘ـ 1431ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  ثمخٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغب( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 ــــــــــــذ رـٙـذ٠ــ فـشفــــخ  مـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ
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          ٔٛػ١خ إٌزبئــــــــــــــظ   1

          ّؼٍّخ ِٓ اٌطبٌجبد ِؼذي اٌ  1

          ػذد عبػبد ِّبسعخ اٌطبٌجخ ٌألٔؾطخ   5

          ػذد األٔؾطخ غ١ش اٌقف١خ ٌخذِخ اٌطبٌجخ   12

          ػذد اٌّؾىالد اٌزٟ رؾىً ظب٘شح ػبِخ ث١ٓ اٌطبٌجبد ٚث١ٓ اٌطبٌجبد ٚاٌّؼٍّبد   11

          ٔغجخ أزظبَ اٌطبٌجبد   12

ص 
ب 
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ب

 )
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جٕ
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ا
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1  

 : اٌمشة ٚاٌجؼذ ػٓ 

 ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ( 1
         

          ِٚشاوض اإلؽشاف ( 2

          ِٚـذاسط اٌؾـٟ ( 3
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 لٛح

 ِسب٠ذ

 مؼف

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/ٌّذسعخ اٌّزٛعطخ ا

 



 

 

 

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 ٘ــ  1432/ ٘ـ 1431ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ   لجً اٌغبثمخ ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشفــــخ  مـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ

اٌغٕخ 

 اٌغبثمخ

 اٌغٕخ

ِب لجً  
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          أػـذاد اٌفقٛي   2

          اٌفقٛي وضبفخ اٌطبٌجبد فٟ   3

          ِؼذي ٔق١ت اٌطبٌجخ ِٓ اٌّغبؽخ اٌّخققخ   4

          ِشافك إٌؾبه ثبٌّذسعخ   5

ب 
ثؼ

سا
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          ِزٛعو عٕٛاد اٌخجشح   1

          ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ ِإ٘الد رشث٠ٛخ   2

          رشث٠ٛخ  ٔغجخ اٌؾبفالد ػٍٝ ِإ٘الد غ١ش  3

          ػـذد إٌّغٛثبد ٚٔغجخ اٌؼغض ٚاٌض٠بدح   4

          ِزٛعو ٔق١ت اٌّؼٍّخ ِٓ اٌؾقـ   5
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 لٛح

 ِسب٠ذ

 مؼف

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 زشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُٚصاسح اٌ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 

 

             

 

 

 ٘ــ  1432/ ٘ـ 1431ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  ثمخٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغب( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ  اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ 

 ِـالؽـظــــــــبد 
 ـــــــــــذ رـٙـذ٠ـــ فـشفــــخ  مـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 

 اٌغٕخ

ِب لجً  

 اٌغبثمخ 
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          ٔغجخ اٌّؼٍّبد اٌؼبِالد فٟ أػّبي غ١ش اٌزذس٠ظ   6

          ٔغجخ ئٔزظبَ اٌّؼٍّبد   1

          ؽشوخ رٕمً اٌّؼٍّبد   1

          رم٠ُٛ األداء اٌٛظ١فٟ ٌّٕغٛثبد اٌّذسعخ   5

          ِؼذي األٔؾطخ غ١ش اٌقف١خ اٌزٟ رؾشف ػ١ٍٙب اٌّؼٍّخ أٚ رؾبسن ف١ٙب   12

          اٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ   11

          جخ ئعبدح اٌؾبعٛة ٔغ  12

          اٌّؾىالد ٚاٌزؾم١مبد ث١ٓ ِٕغٛثبد اٌّذسعخ   13

14  
اٌّغبثمبد اٌزٟ فبصد ثٙب اٌّذسعخ ثأؽذ اٌّشاوض اٌضالس ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ أٚ 

 اٌّؾبفظخ خالي اٌؼب١ِٓ اٌغبثم١ٓ 
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 لٛح

 ِسب٠ذ

 مؼف

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 بدلغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بع/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 ٘ــ  1432/ ٘ـ 1431ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ  ٌٍغٕخ اٌغبثمخ ِٚب لجً اٌغبثمخ( فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ) ٚاٌفشؿ ٚاٌزٙذ٠ذاد ( فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ) ث١بْ ثٕمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف 

 

 اٌـؼـٕـــبفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  َ  اٌجٕذ 

 اٌج١ئـــخ اٌخـبسع١ــــــــــــــــــخ   اٌج١ئـخ اٌذاخ١ٍــــــــــــــخ

 ِـالؽـظــــــــبد 
 رـٙـذ٠ــــــــــــــذ  فـشفــــخ  مـؼـــــــــف  لــــــــــٛح 
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1  
ِظ  أرؼٍُ ٚثشٔب – (ِغبساد ٔؾٛ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ)رفؼ١ً ثشٔبِظ ثؼمٌٕٛب ٔؾذد ارغب٘برٕب 

 .ٚأعشرٟأٔب 
         

          .ِؾشٚع اٌزذس٠ت اٌزؼبٟٚٔ ٌمغُ اٌزذث١ش إٌّضٌٟ ِغ ِذاسط اٌؾٟ 2

3 
اٌذسٚط اٌزطج١م١خ اٌزٟ رمذِٙب ثؼل اٌزخققبد فٟ اٌّذسعخ ٌّؼٍّبد ِٓ خبسط 

 .اٌّذسعخ
         

          .رفؼ١ً ثشٔبِظ فذ٠مبد اٌج١ئخ 4

5           

6           

1           

1           

5            
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 لٛح

 ِسب٠ذ

 مؼف

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

.انخفاض معدل النجاح النوعً فً بعض المواد  
.ارتفاع نسبة غٌاب الطالبات والموظفات  

.انخفاض المستوى المعٌشً ألسر الطالبات  

 

 

  

 

 

 

 

.ارتفاع معدل النجاح الكمً للطالبات  
.ذوات خبرة وكفاءة المعلمات  

.ارتفاع معدل األنشطة غٌر الصفٌة التً تخدم الطالبة  
% .500نسبة إجادة الموظفات للحاسب   

.ندرة المشاكل السلوكٌة بٌن الطالبات  
 

 

 

 

 

 

.ِٛلغ اٌّذسعخ ثغٛاس ِذسعخ ث١ٕٓ  

.أ١ِخ األ٘بٌٟ ٚفؼٛثخ اٌزٛافً ِؼُٙ  

.ذسعخوضبفخ ػذد ِذاسط اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثغٛاس اٌّ  

 

 

 

 

 

( ِىزجخ –ِغزٛفف ) لشة اٌّذسعخ ِٓ إٌّؾأد اٌقؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ِضً 

.ٚلشثٙب ِٓ ِىزت أؽشاف عٕٛة ؽشق ِٚذاسط اٌؾٟ  

 

 
 

 

 ٔمبه اٌمٛح

S 

 نؼفٔمبه اٌ

W 

 اٌفشؿ اٌّزبؽخ

O 

 اٌّخبهش اٌّؾزٍّخ

T 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ زؼ١ٍُ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌ حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                              
 
 

 رذٟٔ ِؼذي إٌغبػ إٌٛػٟ فٟ ع١ّغ اٌّٛاد  ٚخبفخ اٌش٠بم١بد ٚاٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ  -1

 .ٚاالعزّبػ١بد ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼٍَٛ 

 .ِؼذي أزظبَ اٌطبٌجبد رذٟٔ  -2

 .ؼذي أزظبَ اٌّٛظفبدرذٟٔ ِ  -3

 .اٌطبٌجبد أعش رذٟٔ اٌّغزٜٛ اٌّؼ١ؾٟ ٌغبٌج١خ  -4

 (.ػٍَٛ  –س٠بم١بد ) اٌؾبعخ ئٌٝ ر١ٙئخ ا١ٌّذاْ ٌٍّٕب٘ظ اٌؾذ٠ضخ   -5

 .اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّذسعخ الدأخفبك ِؼذ  -6

 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جــدة إلى تنمٌة الشخصٌة المتكاملة / تسعى إدارة التربٌة والتعلٌم للبنات بمنطقــة مكة المكــرمــــة 

  للطالبة بإكسابها المعارف والمهارات واالتجاهات اإلٌجابٌة بمنهج متطـور ومعلمات مؤهالت بمختلف 

 تربوٌـة متمٌزة ، فً بٌئة آمنة مزودة بالخــدمات والتجهٌزات وفق أنظمة عملالكفاٌات ؛ وقٌادات 

 .تحقق الجودة وتستخدم التقنٌة وتتمٌز بالكفاءة والفاعلٌة بمشاركة مجتمعٌة فاعلة 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 



 

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ ٌزؼ١ٍُ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚا حئال داس

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 

 

 

 

 حؼهيًيت حثبيج يفهىو انخؼهيى نذي انطانبت يف إطاس ينظىيت حشبىيت

 جتسذه وحسخشؼشه انطانبت يف حياهتا بصحبت سهىكيت وطنيت يؼشفيت

 وحقنيت ػانيت هبذف انىصىل ملخشجاث  يؼهًاث رواث قيى سفيؼت انشأٌ 

 حساهى يف خذيت اجملخًغ يف ظم ػالقت احرتاو حشبىيت راث جىدة ػانيت

 .ػًيق بني ػناصش املنظىيت 
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 .ٌغ١ّغ ِٕغٛثبد اٌّذسعخاٌشلبثخ اٌزار١خ  -1

اٌقذلخ رطفٟ غنت اٌشة ٚرذفغ )  لٌٛٗ -2

 (.١ِزخ اٌغٛء

 .اٌم٠ُٛ نرؼض٠ض اٌغٍٛ -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 .عٛدح اٌّخشعبد -1

 .(اإلثذاع )  ئرمبْ اٌؼطبء -2

 .رأ١ً٘ ع١ً رشثٛٞ سائذ -3

 .اٌٛفٛي ئٌٝ اٌزفٛق ثطشق رشث٠ٛخ ع١ٍّخ -4
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 األهــداف التفصٌلٌــة األهــداف العامــة ًرغٍغ

1 
تعزٌززززززززز القززززززززٌم األخالقٌززززززززة 
والمهنٌزززة ، واسزززتثمارها فزززً 

 المجتمع التربوي التعلٌمً

 .  المحافظة على الهوٌة اإلسالمٌة من تحدٌات العولمة السلبٌة باستخدام مناهج علمٌة مناسبة   5/5

 .تماء للوطن تعزٌز السلوك المؤكد لروح الوالء واالن  5/2

 . تنوٌع األنشطة الصفٌة ، وغٌر الصفٌة بما ٌحقق تعزٌز القٌم األخالقٌة   5/3

 .إثراء المناهج بما ٌحقق تكامل شخصٌة الطالبة ، واكتسابها المعارف والمهارات واالتجاهات اإلٌجابٌة  5/4

 .التوسع فً تفعٌل مٌثاق أخالقٌات مهنة التعلٌم  5/5

2 
لكفاٌززززززة الداخلٌززززززة تحسززززززٌن ا

 .التعلٌمًالتربوي للنظام 
 

 .فً المرحلة المتوسطة ( اللغة االنجلٌزٌة ، الرٌاضٌات ) فً مادتً % 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة  2/5

 . فً المرحلة الثانوٌة (  اللغة االنجلٌزٌة،الرٌاضٌات،النقد والبالغة،النحو والصرف) فً المواد %  5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة  2/2

 .تفعٌل آلٌات التقوٌم المستمر فً المرحلة اإلبتدائٌة بما ٌحقق جودة التعلٌم  2/3

 .من الهٌئة اإلشرافٌة والتعلٌمٌة % 50رفع الكفاءة المهنٌة لـ  2/4

 .والتعلٌم تطوٌر أسالٌب اإلشراف التربوي بما ٌتفق مع التطور المستهدف فً منظومة التربٌة  2/5

 .تعزٌز تأهٌل معلمات الصف الثانً والثالث الثانوي إلعداد اختبارات مبنٌة على جدول المواصفات  2/6

 .تطوٌر أسالٌب التدرٌب التربوي وفق االتجاهات الحدٌثة المناسبة  2/7

 .جابً معهن تطوٌر أسالٌب تعلٌم ذوات االحتٌاجات الخاصة بما ٌحقق التعامل والتفاعل اإلٌ 2/8

 .تحسٌن نوعٌة التعلٌم والتعلم فً برامج محو األمٌة ، وتعلٌم الكبٌرات  2/9

 .تقنٌن أدوات وأسالٌب علمٌة مدروسة لتقوٌم أطفال الروضة  2/50

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 
 



 
 

 

ى

 األهــداف التفصٌلٌــة األهــداف العامــة رغٍغً

المتغٌرات  تطوٌر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع 3
 .المستقبلٌة 

 .مبنى حكومً بدالً من المبانً المستأجرة )    ( إحالل عدد  3/5

 .صٌانة المبانً التعلٌمٌة والمساندة حسب الخطة المالٌة الواردة من الوزارة  3/2

 .ة المتاحة استكمال تأثٌث المدارس والمبانً التعلٌمٌة المساندة، وتجهٌزها فً حدود المٌزانٌة المالٌ 3/3

 . التوسع فً استخدام تقنٌات التعلٌم ومصادر التعلم فً تفعٌل عملٌة التعلم وفق الخطة المقررة من الوزارة 3/4

 ( .مادٌاً وصحٌاً وفكرٌاً ونفسٌاً )  توفٌر بٌئة تربوٌة آمنة  3/5

وتحسززٌن ( اإلدارٌززة والمالٌزة والتقنٌزة )  تطزوٌر أنظمزة العمزل 4
 .تنفٌذٌة إجراءاته ال

 .تطوٌر إجراءات تطبٌق الهٌكل التنظٌمً لإلدارة  4/5

 .تحسٌن مستوى الخدمات التعلٌمٌة واإلدارٌة بما ٌتوافق مع مواصفات الجودة والتمٌز  4/2

 .نشر ثقافة الحقوق المالٌة لمنسوبً ومنسوبات التربٌة والتعلٌم  4/3

 .مج الخطة التشغٌلٌة اإلجراءات المناسبة لتموٌل برا تحدٌد4 /4

 .تعزٌز مفهوم الرقابة اإلدارٌة والذاتٌة الفاعلة  4/5

 .(المرحلة الخامسة ) فً اإلدارة تأسٌس نظام متكامل الستخدام تقنٌة المعلومات  4/6

 . التوسع فً تطبٌق المناهج البدٌلة فً المدارس األهلٌة المرخص لها من الوزارة  4/7

خ ث١ٓ اٌّغزّغ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّغزّغ ص٠بدح اٌؾشاو 5

 .اٌّؾٍٟ 

 .التوسع فً برامج القضاء على األمٌة فً المجتمع المحلً  5/5

 . إشراك الفئات ذات التأثٌر فً المجتمع فً تطوٌر عملٌة التعلٌم  5/2

 .التوعٌة العامة للشرائح المختلفة فً المجتمع المحلً  5/3

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 اٌزؼ١ٍُٚصاسح اٌزشث١خ ٚ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



ى
ى

 **والخمدونىالمتودطةىالتادعةىى/للخطةىالتذغولوةىللمدردةوالبرامجىالمقترحةىىةىوالتفصولوةألهدافىالعاما**

 

 

سلُ 

اٌٙذف 

 اٌؼبَ

 األ٘ذاف اٌؼبِخ

سلُ اٌٙذف 

 اٌزفق١ٍٟ
ِغّٛع 

اٌجشاِظ 

 اٌّمزشؽخ

 ِإؽش رؾمك اٌٙذف اعُ اٌجشٔبِظ

 .ٌزؼ١ٍّٟا اٌزشثٛٞ اٌّغزّغ فٟ ٚاعزضّبس٘ب ، ٚا١ٌّٕٙخ األخالل١خ اٌم١ُ رؼض٠ض 1

 ثم١ّٕب ٔمٛد اٌزم١ٕخ 4 4/4
 .خٚػٟ اٌطبٌجخ ثّخبهش اٌزم١ٕخ اٌسذ٠ث -
 .لذسح اٌطبٌجخ ػٍٝ اخز١بس اٌّف١ذ ِٓ ثشاِح اٌزم١ٕخ اٌسذ٠ثخ -

 .اعزخذاَ اٌطبٌجخ ٌٍزم١ٕخ ثّب ٠ف١ذ ٘ذفٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -

 أفبٌزٕب فٟ رشاثٕب 4 4/1
 .ٚ اٌّسبفظخ ػ١ٍخرفبػً اٌطبٌجبد ِغ رشاثٙٓ اٌمذ٠ُ  -
 .اسرفبع اٌٛالء ٚرشع١خ زت اٌٍّه ٚاٌٛهٓ فٟ ٔفٛعٙٓ -

 ػبٌُ ثٕبد 4 4/1
 .أخفبك اٌغٍٛن اٌغٍجٟ ٌذٜ اٌطبٌجبد فٟ اٌّدزّغ اٌّذسعٟ -
اعزغالي اٌطبٌجبد ٌخبِبد اٌج١ئخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ أػّبي ف١ٕخ  -

 .ِخزٍفخ

 1 1/4 .زؼ١ٍّٟاٌ اٌزشثٛٞ ٌٍٕظبَ اٌذاخ١ٍخ اٌىفب٠خ رؾغ١ٓ 2

 ٌغخ اٌنبد -4

اعزخذاَ ِؼضصاد خالي ِّبسعخ اٌطبٌجخ ٥ٌٌؼبة اٌزشث٠ٛخ ٌزؼٍُ  -

 .لٛاػذ اٌٍغخ

 .رذس٠ت اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؾىً خ١ذ -

 فش٠ك اٌذػُ اٌؼٍّٟ -1
 .اسرفبع اٌّغزٜٛ أٌزسق١ٍٟ ٌٍطبٌجبد فٟ اٌّٛاد اٌسشخخ -

 .ٌٍزؼٍُ ص٠بدح دافؼ١خ اٌطبٌجخ -

 ٌغزٟ ٌغخ اٌمشآْ -1
هبٌجبد ِزّىٕبد ِنٓ اٌٍغنخ ٚفنسخ اٌمنشاءح ٚفنٓ ا٦ٌمنبء ٚرّث١نً  -

 .اٌّؼٕٝ

ٔٛاوت اٌّذ١ٔخ ثزؼٍُ  -1

 ا٦ٔد١ٍض٠خ

هبٌجبد ٠مذسْ ل١ّخ رؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔد١ٍض٠خ ثد١ّغ ِٙبسارٙب 

 .ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ خ١ّغ ِدبالد اٌس١بح

 .جبد ِزفٛلبد فٟ ِبدح اٌش٠بم١بد ٠مذسْ أ١ّ٘زٙب ٚاٌزّزغ ثٙبهبٌ اٌش٠بم١بد هش٠ك اٌزمذَ -1

 ثؼٍِٕٛب ٔجٕٟ ِغزمجٍٕب -6
اسرفنبع ٔغننجخ لننذسح اٌطبٌجننخ ػٍننٝ اعننزخذاَ ِننب رؼٍّزننٗ ِننٓ ِٙننبساد 

 .  اٌزؼٍُ فٟ اعز١ؼبة اٌّبدح

 ربس٠خٕب ِٕجغ زنبسرٕب -1
اسرفبع ٔغجخ ٚػٟ اٌطبٌجخ ثأ١ّ٘خ اٌّبدح ٚاٌطش٠مخ اٌقس١سخ 

 .بس٘بالعززو

 ٔسٛ ث١ئخ إِٓخ 4 1/1 . اٌّغزمج١ٍخ اٌّزغ١شاد ِغ ٠زٕبعت ثّب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزشث٠ٛخ اٌج١ئخ رط٠ٛش 3
أخفبك اٌّؾىالد اٌقس١خ ٌذٜ اٌطبٌجبد ٌٛخٛد٘ٓ فٟ ِجٕٝ 

 فسٟ آِٓ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 1 1/1 . اٌزٕف١ز٠خ ئعشاءارٗ ٚرؾغ١ٓ(  ٚاٌزم١ٕخ اإلداس٠خ)  اٌؼًّ أٔظّخ رط٠ٛش 4

 أزظبِٕب أعبط رفٛلٕب -4
 .رفُٙ اٌطبٌجبد ٣ٌثبس اٌغٍج١خ ٌٍغ١بة ػٍٝ ِغزٛا٘ٓ اٌزسق١ٍٟ -

 .أخفبك رذس٠دٟ ٌّغزٜٛ اٌغ١بة ٌذٜ اٌطبٌجبد -

ِؼٍّخ ثؼطبء راد زت  -1

 ٚٚالء

 .أخفبك ٔغجخ اٌغ١بة ٌذٜ اٌّؼٍّبد رذس٠د١ب -

 .رؼض٠ض زت اٌؼًّ ٌذٜ اٌّؼٍّبد -

 1 1/1 . اٌّؾٍٟ ٌّغزّغٚا اٌزؼ١ٍّٟ اٌزشثٛٞ اٌّغزّغ ث١ٓ اٌؾشاوخ ص٠بدح 5

 ا٤عشح عىٓ ٚاهّئٕبْ -4

 .ِؼشفخ اٌطبٌجخ ثسمٛلٙب ٚ ٚاخجبرٙب اردبٖ أعشرٙب -

 .ر١ّٕخ سٚذ اٌٛالء ٚاٌطبػخ ٌٍٛاٌذ٠ٓ -
اسرفبع ٔغجخ اثش اٌزشاثو ا٤عشٞ فٟ رسم١ك ا٤ِٓ إٌفغٟ ٚ  -

 .االخزّبػٟ

 فذ٠مبد اٌج١ئخ -1
ً رٛف١ش ث١ئخ ِذسع١خ ِٕبعجخ ٌٍطبٌجخ فس١بً  -  .ٚٔفغ١بً ٚاخزّبػ١ب
 .اٌٛػٟ اٌج١ئٟ  خرذسة اٌطبٌجبد ػٍٝ ٔؾش ثمبف -

 ثؼمٌٕٛب ٔسذد اردب٘برٕب -1
ِغبساد ٔسٛ اٌؼًّ ) 

 (اٌزطٛػٟ 

 .رفبػً اٌطبٌجبد ِغ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ -

 .اسرفبع ػذد اٌطبٌجبد اٌّغبّ٘بد فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ -

 .ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ اٌجغ١طخهبٌجخ ِزذسثخ ػٍٝ ثؼل ا٤ أرؼٍُ أٔب ٚأعشرٟ -1

 41 41 1 اٌّغّٛع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

                     
      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                              

 

 
                        .                                             تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً  (2) :الـهـــدف الـعـــام            

 .فً المرحلة المتوسطة( ة االنجلٌزٌة اللغ، الرٌاضٌات  اللغة العربٌة ، ) موادفً % 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة  (2/5):لًـدف التفصٌــاله           
 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

اٌذػُ  اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

 اٌخبسعٟ

ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ اٌٙذف

 **لغة الضاد** 1

 ثالثخ أؽٙش

 ٘ـ4/1/4111: ِٓ 

 ٘ـ12/6/4111: إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 – زبعت آٌٟ:ِغزٍضِبد ِبد٠خ
 – ِفىشح اٌزؼ١ٍُ -ك خٙبص ػش

 .أٚساق –ألالَ 
 (.لاير411) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 +اٌّذ٠شح

 ِؼٍّخ اٌّبدح

ِؼٍّبد اٌٍغخ + 

 اٌؼشث١خ

 .سائذح إٌؾبه +

 

 ِؾشفخ اٌّبدح

 
- 

اعزخذاَ ِؼضصاد  -

خالي ِّبسعخ 

اٌطبٌجخ ٥ٌٌؼبة 

اٌزشث٠ٛخ ٌزؼٍُ لٛاػذ 

 .اٌٍغخ

ت اٌطبٌجخ ٠رذس -

ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ 

خ اٌؼشث١خ لٛاػذ اٌٍغ

 .ثؾىً خ١ذ

 **الدعم العلمً  فرٌق ** 2
 عزخ ؽٙٛس

 هـ1346 /1 /62ِٓ 
 هـ2/1346 /62 إٌٝ

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ

دفبرش  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ثطبلبد  –هبٌجبد ِزفٛلبد 

 –( ؽؼبس فش٠ك اٌذػُ اٌؼٍّٟ)

 .ؽٙبداد ؽىش 
 (.لاير411) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 +اٌّذ٠شح
+ ٚو١ٍخ اٌّذسعخ + 

+ شؽذح اٌطبٌجبد ِ

ِؼٍّخ ِٓ وً 

 .رخقـ

 

 

 -

 

- 

اسرفبع اٌّغزٜٛ  -

أٌزسق١ٍٟ ٌٍطبٌجبد 

 .فٟ اٌّٛاد اٌسشخخ

ص٠بدح دافؼ١خ  -

 .اٌطبٌجخ ٌٍزؼٍُ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



3 

 **لغة القرآن لغتً**

 
 

 ثالثخ أؽٙش

 ٘ـ1-1-4111ِٓ 

 ٘ـ4111-6-12إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:ثؾش٠خلٜٛ 

 –أٚساق ) -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 _ ٍَُِفىشح اٌزؼ_ألالَ 

 إفذاساد ِزٕٛػخ ِٓ ِدالد

 (.ٚلقـ ِقٛسح
 (.لاير411) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 اٌّذ٠شح 

 + ِؼٍّخ اٌّبدح

ِؼٍّبد اٌٍغخ +

 اٌؼشث١خ

 

 +ِؾشفخ اٌّبدح 

ثؼل اٌّذاسط 

 اٌّدبٚسح

- 

هبٌجننننبد ِزّىٕننننبد  

ِننننٓ اٌٍغننننخ ٚفننننسخ 

مننشاءح ٚفننٓ ا٦ٌمننبء اٌ

 .ٚرّث١ً اٌّؼٕٝ

 

4 
ٌة نواكب المدنٌة بتعلم اإلنجلٌز**

** 

 ثالثخ أؽٙش

 ٘ـ1-1-4111ِٓ 

 ٘ـ4111-6-12إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:ش٠خثؾلٜٛ 

زبعت  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 –خٙبص ػشك – آٌٟ

 .ػشٚك رمذ١ِخ

 

 +اٌّذ٠شح

ِؼٍّبد اٌٍغخ + 

 .ا٦ٔد١ٍض٠خ

 

 -

 
- 

هبٌجبد ٠مذسْ ل١ّخ 

رؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔد١ٍض٠خ 

ثد١ّغ ِٙبسارٙب 

ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ 

خ١ّغ ِدبالد 

 .اٌس١بح

 

 ** الرٌاضٌات طرٌق التقدم ** 5
 ثالثخ أؽٙش

 ٘ـ1-1-4111ِٓ 

 ٘ـ4111-6-12إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ-:لٜٛ ثؾش٠خ

زبعت  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 –ألالَ  –خٙبص ػشك – آٌٟ

 .أٚساق

 

 +اٌّذ٠شح

ِؼٍّبد + 

 اٌش٠بم١بد

 اٌّؼٍّخ اٌقغ١شح+ 

اٌطبٌجخ اٌّزفٛلخ فٟ ) 

ِبدح اٌش٠بم١بد فٟ 

 (وً فقً

 

 -

 
- 

ِزفٛلبد فٟ هبٌجبد 

ِبدح اٌش٠بم١بد 

٠مذسْ أ١ّ٘زٙب 

 .ٚاٌزّزغ ثٙب

 



 **بعلومنا نبنً مستقبلنا** 6

 

 

 
 أعجٛػ١ٓ

 ٘ـ11-1-4111ِٓ 
 ٘ـ4111-1-1إٌٝ  

 

 

 

 
 .فش٠ك اٌؼًّ: لٜٛ ثؾش٠خ

ألالَ  –أٚساق : ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .اٌّٛالغ ا٦ٌىزش١ٔٚخ –
 (.لاير  411: ) ١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 

 +ِذ٠شح اٌّذسعخ

 +ات العموممعمم
طالبات فريق الدعم 

 العممي
 

 ِؾشفخ اٌّبدح

 

 

 

 

 

 

 

 
        - 

 

 

 

 

 

 
لذسح اسرفبع ٔغجخ 

 اٌطبٌجخ ػٍٝ اعزخذاَ
ِب رؼٍّزٗ ِٓ ِٙبساد 

اٌزؼٍُ فٟ اعز١ؼبة 

 .اٌّبدح

 

 **تارٌخنا منبع حضارتنا **  1
 أعجٛػ١ٓ

 ٘ـ11-1-4111ِٓ 

 ٘ـ4111-1-1إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ: ثؾش٠خلٜٛ 

 أٚساق -:ِبد٠ننننننخِغننننننزٍضِبد 

 –ػننننشٚك رمذ١ِننننخ  -ػّننننً 

خننننننننشائو  -خننننننننشائو ر١ٕ٘ننننننننٗ

 –سعننننننننننننِٛبد  -ِؼشف١ننننننننننننٗ

 ِدغّبد

 لاير411-:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 +ِذ٠شح اٌّذسعخ

ِؼٍّبد ِبدح 

+ االخزّبػ١بد 

هبٌجبد فش٠ك اٌذػُ 

 .اٌؼٍّٟ

 

 ِؾشفخ اٌّبدح
- 

 

اسرفنننبع ٔغنننجخ ٚػنننٟ 

اٌطبٌجخ ثأ١ّ٘خ اٌّنبدح 

ٚاٌطش٠مننخ اٌقننس١سخ 

 .العززوبس٘ب

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
                     

      

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 . ِؼٍّبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ+  اٌّذ٠شح :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .لغة الضاد :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 برنامجمخرجات ال أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

 
االرتقاء بمستوى الطالبات الضععٌفات معن خع   برنامج ٌهدف إلى 

بأهمٌة اللغة الفصحى مما ٌدفعهن إلعى مزٌعد معن اعطع    توعٌتهن
تنفٌععع  ) ومزٌعععد معععن التعععدرٌه علعععى المهعععارات اللغوٌعععة معععن خععع   

 ( .الحلقات التنشٌطٌة  –المسابقات  –األلعاه التربوٌة 

 .معرض ععما  الطالبات –عروض تقدٌمٌة  –ات نشر: إصدارات
 .الطالبات :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 
 
 
 

 هـ1/3/1346
 

 
 
 
 

 هـ62/2/1346

 
 
إزالععة الصعععوبات التععً تواجععذ التلمٌعع   فععً  -

 .ماد  القواعد
تعوٌععدها علععى اسععتعما  اللغععة الفصععحى فععً  -

 .التخاطه والكتابة

 
 
متمٌعععععزات فعععععً اللغعععععة  تطالبعععععا -

قادرات على التعامع  مع   العربٌة و
 .قواعد اللغة من التخاطه والكتابة

 

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 (  2)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد                              .                                             كفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمًتحسٌن ال(  2)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

، ، الرٌاضٌات اللغة العربٌة) اد فً مو% 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة ( 2/5) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 .فً المرحلة المتوسطة( اللغة االنجلٌزٌة 

      (   2/5)   رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ة ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌ                    ىىىىىىىى
                          ( . لاير 500) ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 األولى
 

 هـ1/3/1346
 

 
 .تعام  م  قواعد اللغة من التخاطه والكتابةطالبات متمٌزات فً اللغة العربٌة و قادرات على ال -  هـ62/2/1346

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .استخدام األلعاه التربوٌة التً تحقق أهداف الماد   الخطوة األولى

 .عرض تقدٌمً لبعض الدروس  الخطوة الثانية 

 .إقامة معرض توظف فٌذ أفر  الماد  عامة  الخطوة الثالثة

 .تقٌٌم البرنامج+ التلمٌ ات بمعززات تتناسه م  الجهد المب و  تشجٌ   الخطوة الرابعة 

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6ى

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

   اإلشراف العام المديرة عائشة الشريف
 

فاطمة الزىراني، سارة عبير ىوساوي ، 
 .الغامدي، حنان الغامدي ، سيمة شيبة

معممات المغة 
 العربية

    تنفيذ البرنامج

    تزويد المعممات بالموارد المادية رائدة النشاط نورة األمير

    عمميةإثراء المعممات بالمادة ال إشراف تربوي مشرفة المغة العربية

ى.عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ً:اؾموؼقــع                              

ًفـ2341/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًً:اؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



 
 

      
                     

                     

 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج  

معممة من كل + مرشدة الطالبات +وكيمة المدرسة + المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .الدعم العلمً فرٌق :اسم البرنامج 
 .تخصص

 :جىوأهدافهوصفىالبرنام -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

برنعععامج ٌنمعععً المسععع ولٌة لعععدى الطالبعععة وٌعععدفعها للعمععع  لمسعععاعد  
كعان ع : ))قعا  صعلى ع علعى وسعلم ... زمٌ تها كواجه إم ئعً 

حٌع  وواجعه وطنعً (( فً عون العبد معا دام العبعد فعً ععون أخٌعذ
 ( .الحلقات واالجتماعات) أن  لك من سٌاسة المملكة من خ   

 .شهادات شكر –سج ت طالبات متفوقات  :إصدارات
 .الطالبات الضعٌفات فً ك  مرحلة :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .تحسٌن معدالت النجاح النوعً  - هـ62/2/1346 هـ 1346 /1 /62
بعععات ٌعععتحملن مسععع ولٌة أنفسعععهن إععععداد طال -

 .ومس ولٌة غٌرهن 
تبسععٌط المععاد  علععى الطالبععة لقععره الطالبععة  -

 .المتفوقة من سن الطالبة الضعٌفة

 نتسعٌ ات و واعٌاتمثابر الباتط
 .للنجاح

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 اإلدارة التعميميةعالقته بأهداف خطة  أهداف البرنامج 
 ( 2)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً(  2)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

( اللغة االنجلٌزٌة ، الرٌاضٌات ) تً فً ماد% 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة  (2/5) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 .فً المرحلة المتوسطة

     ( 2/5)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                      ىىىىىىىى
                             (لاير500)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة  

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚاٌزؼ١ٍُٚصاسح اٌزشث١خ 

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .للنجاح نتسعٌ ات و واعٌاتمثابر الباتط هـ1346 /2 /62 هـ 62/1/1346 األولى

ىىىولخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاأل

 .رات دراسٌا  اجتما  المساعد  والمرشد  الط بٌة م  المعلمات رائدات الفصو  الختٌار الطالبات المتفوقات وإع مهن بأهمٌة مساعد  الطالبات المتأخ الخطوة األولى

 .لدعم العلمً لهااختٌار الطالبة المتفوقة وتحفٌزها للقٌام بدورها على أكم  وجذ وتقدٌم شعار المعلمة ا الخطوة الثانية 

 .متابعة مستوى الطالبات المتأخرات م  الطالبة المتفوقة ومعلمات المواد من جانه المساعد  والمرشد  الط بٌة الخطوة الثالثة

 (.  الضعٌفات –الطالبات المتفوقات ) إعداد ورش عم  للفئتٌن الخطوة الرابعة 

  .تقٌٌم البرنامج+والطالبات المتأخرات دراسٌا  وتحفٌزهن ومتابعة مستواهن( ق الدعم العلمًفرٌ) تكرٌم الطالبات المتفوقات  الخطوة الخامسة

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة لعملجهة ا االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

    االخزّبع ثبٌّؼٍّبد ٚاٌطبٌجبد ِٚزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح  ٚو١ٍخ   ثذس٠خ اٌغبِذٞ 

      ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح ٚ  (فش٠ك اٌذػُ اٌؼٍّٟ) اخز١بس اٌطبٌجبد  ِشؽذح هبٌجبد   ع١ّشح فالرٗ  

    ِزبثؼخ فش٠ك اٌذػُ اٌؼٍّٟ ٚرمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٗ رٕف١ز اٌجشٔبِح ٚ ّٛادِؼٍّبد اٌ ِؼٍّخ ِٓ وً رخقـ

 
ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًً:ًًًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً



ً

      
      

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 اٌٍغخ اٌؼشث١خِؼٍّبد  +اٌّذ٠شح  :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .القرآنلغة  لغتي  :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

 ٠ٙنننذف إٌننٝ االسرمننبء ثّغنننزٜٛ اٌطبٌجننبد اٌننننؼ١فبد  رننذس٠جٟ ثشٔننبِح

ػٍنٝ لٛاػنذ اٌٍغنخ  اعنزمبِخ ٌغنبْ اٌطبٌجنخٚر١ّٕخ فسخ اٌمشاءح ٌنذ٠ٙٓ ٚ

 –اعزخذاَ فٓ اٌسٛاس اٌٙبدف )اٌؼشث١خ ٚرم٠ٛخ ٍِىزٙب ا٤دث١خ ِٓ خالي 

 (.ٚسػ اٌؼًّ -اٌّغبثمبد –اٌذسٚط اٌزطج١م١خ 

 .ِدالد أدث١خ –ػشٚك رمذ١ّ٠خ  –ِط٠ٛبد  –ٔؾشاد : اإلصدارات
 .الطالبات :الفئة المستهدفة

 .ٌكررال  :عدد مرات تكرار البرنامج

ر١ّٕخ فسخ اٌمشاءح ػٕذ اٌطبٌجخ ٚرم٠ٛخ  - ىـ2431-6-12 ىـ7-4-2431

 .ٍِىزٙب ا٤دث١خ

لذسح اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌزؼج١ش ٚرّث١ً اٌّؼٕٝ  -

 .ثبالعزخذاَ اٌقس١ر ٌّفشداد اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 .إثشاء اٌّسقٛي اٌٍغٛٞ ٌذٜ اٌطبٌجخ -

 
 
 

طالبعععععات متمكنعععععات معععععن اللغعععععة  -
وتمثٌع  وصحة القراء  وفعن اعلقعاء 

 .المعنى
 

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 (  2)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد                                             .                              تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً(  2)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

اللغة العربٌة ، الرٌاضٌات ) فً مواد % 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة ( 2/5) :األهداف  التفصٌلٌة  أو  /الهدف 
 .سطةفً المرحلة المتو( اللغة االنجلٌزٌة ، 

      (    2/5)   رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                ىىىىىىىى
                     (  لاير 500) ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّزٛعطخ اٌّذسعخ 
 



 (:مراحله)ىناتىالبرنامجىمكو -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .ِٓ ز١ث فسخ اٌمشاءح ٚفٓ ا٦ٌمبء ٚرّث١ً اٌّؼٕٝ ٚدػُ لٛح ٍِىزٙب ا٤دث١خ ( ٌغخ اٌمشآْ ) هبٌجخ ِزّىٕخ ِٓ ٌغزٙب  ىـ2431-6-12 ىـ2431-4-7 األولى
ىىىىاألولخطواتىىتنفوذىالمرحلةى

 .  ٚاالػزضاص ثٙب ِٓ خالي اٌسٛاس اٌٙبدف اٌّذػُ ثبٌؼشٚك ٚاٌسبعٛة ٚاٌقٛس اٌّز١ّضح ( ٌغخ اٌمشآْ ) ر١ّٕخ اٌٛػٟ ثست ٌغزٕب  الخطوة األولى

 .رطج١ك ثؼل اٌذسٚط ّٔٛرخ١بً  الخطوة الثانية 

 . ٠ٛخ إػذاد ٚسػ ػًّ ٌٍطبٌجبد ٚٔؾش ثؼل اٌّط٠ٛبد ٚإٌؾشاد اٌزٛػ الخطوة الثالثة

 .رٕف١ز اٌجشٔبِح ِغ اٌطبٌجبد ِٓ خالي اعزغالي زقـ االزز١به الخطوة الرابعة 

 .رم١١ُ اٌجشٔبِح+ إػذاد اٌّغبثمبد ٚٔؾشاد ِٚدالد رّٕٟ ٌذ٠ٙٓ اٌٍّىبد ا٤دث١خ ٚرم٠ٛزٙب  الخطوة الخامسة

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

 (خارج الوزارة)المشاركون من (الوزارة/ ة اإلدار/ داخل المدرسة) المشاركون 

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة

    اإلشراف العام المديرة عائشة الشريف

عبير ىوساوي، سارة فاطمة الزىراني ، 
    تنفيذ البرنامج معممات المغة العربية الغامدي،حنان الغامدي، سيمة شيبة

    إثراء المعممات بالمادة العممية مشرفة المغة العربية رفة المادةمش

 
ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341/ًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

 



      
      
 

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 معممات المغة اإلنجميزية +  المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .نواكب المدنٌة بتعلم اإلنجلٌزٌة :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج ةأهداف البرنامج الخاص
 إلى من

مساعد  الطالبات الضعٌفات  برنامج تدرٌبً تعلٌمً ٌهدف إلى
ورف  مستواهن  وحثهن على التسار  فً األداء وسرعة فً التعلم 

مث  )م  مراعا  الفروق الفردٌة وباستخدام وسائ  تعلٌمٌة مختلفة 
عة إعداد مسابقات وألعاه للطالبات  ات درجة عالٌة من المت

والتحفٌز وتكسه التعلم قدر من التسار  فً األداء وسرعة إظهار 
عنجلٌزٌة إعداد برامج إ اعٌة ونشرات للطالبات باللغة ا - النتائج

تجهٌز بطاقات تناسه موضو  الدرس  -تراعً الفروق الفردٌة 
 .  المقرر 

 .عروض تقدمٌة –نشرات  –مطوٌات  :إصدارات
 .الطالبات :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

توعٌة الطالبعة بأهمٌعة اللغعة فعً الععالم وفعً  - هـ1346-2-62 هـ7-3-1346
الحٌا  الٌومٌة وأهمٌعة حفعظ الكلمعات وبالتعالً 
تنمً لدٌهن مهار  الكتابة والقعراء  معن خع   

الحفععظ الععدائم وتععدرٌه الطالبععة  ىالتععدرٌه علعع
  والقععععععراء  لتناسععععععه جمٌعععععع علععععععى الكتابععععععة

 .المستوٌات
إخعععراا طالبعععة متقنعععة قعععراء  وكتابعععة اللغعععة  -

 .اعنجلٌزٌة
 

ٌقععدرن قٌمععة تعلععم  مبععدعات طالبععات
اللغعععة اعنجلٌزٌعععة بجمٌععع  مهاراتهعععا 
واالستفاد  منهعا فعً جمٌع  مجعاالت 

 .الحٌا 
 

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 ته بأهداف خطة اإلدارة التعميميةعالق أهداف البرنامج 
 ( 2)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .التعلٌمًالتربوي تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام (  2)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

فً ( الرٌاضٌات، اللغة اإلنجلٌزٌة ) فً مادتً %  5سبة تحسٌن معدالت النجاح النوعً بن( 2/5:)األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 .المرحلة المتوسطة

     ( 2/5)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

   .ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                 ىىىىىىىى
                        (ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .تفاد  منها فً جمٌ  مجاالت الحٌا طالبات ٌقدرن قٌمة تعلم اللغة اعنجلٌزٌة بجمٌ  مهاراتها واالس هـ1346-2-62 هـ1346-3-7 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .ٌوز  العم  على المعلمات وٌتم اعع ن عنذ للطالبات وإعطاء مقدمة شاملة عن قٌمتذ وكٌفٌة أدائذ  الخطوة األولى

 .رعة الطالبة فً تهجً الكلمات س -   spelling beeتجهٌز ألعاه ومسابقات للطالبات داخ  الفص  مث  لعبة  الخطوة الثانية 

 .إعداد برامج إ اعٌة باللغة اعنجلٌزٌة وعم  مسابقة ألجم  موضو  وأداء الطالبات  الخطوة الثالثة

 .تقٌٌم البرنامج+ تكرٌم الطالبات فً نهاٌة الفتر  وتدوٌن النتائج على لوحات إع نٌة فً الفص  والمدرسة  الخطوة الرابعة 

 :جكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامجفروقىالعملىوال -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    اإلشراف العام المديرة عائشة الشريف

غادة  -نورة األمير -سناء باثالث )  
 (.الحربي

ات المغة معمم
    تنفيذ البرنامج اإلنجميزية

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 فـ2341ً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًً:ًًًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

ً

ً

ً



 
      

                     
      

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .الرٌاضٌات طرٌق التقدم :اسم البرنامج 
المعممة ) الطالبة المتفوقة في الفصل + معممات الرياضيات+ المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج

 .(الصغيرة
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 يذوقت التنف

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

رفع  نسعبة النجعاح النعوعً فعً معاد   ثقافً  ٌهدف إلىتدرٌبً برنامج 
 واالرتقعاء بمسعتواهن العلمعً الرٌاضٌات لطالبات المرحلعة المتوسعطة

ععروض  –مسعابقات  –أوراق عمع  -تنفٌع  دروس تقوٌعة )من خ   
 (.ورش العم  -تقدٌمٌة

 .عروض تقدٌمٌة  –أوراق عم  : تإصدارا
 .الطالبات :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 .التخفٌف من الخوف من ماد  الرٌاضٌات - هـ1346-2-62 هـ7-3-1346
 .المتعة والسعاد  فً حصص الرٌاضٌات -
 .إعداد الطالبة للتغله على صعوبة الماد  -
 .رٌاضٌاتإعداد طالبة متفوقة فً ال  -

طالبعععععععات متفوقعععععععات فعععععععً معععععععاد  
الرٌاضعٌات ٌقعدرن أهمٌتهعا والتمتعع  

 .بها

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 (  2)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .لنظام التربوي التعلٌمًتحسٌن الكفاٌة الداخلٌة ل(  2)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

الرٌاضٌات، اللغة ) فً مادتً %  5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة  ( 2/5)  :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 .فً المرحلة المتوسطة( االنجلٌزٌة

     ( 2/5)  الهدف   رقم دارةخطة اإلبورد 
      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                   ىىىىىىىى
                          ( .ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/ٚؽذح اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** راحلالم
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .طالبات متفوقات فً ماد  الرٌاضٌات ٌقدرن أهمٌتها والتمت  بها هـ1346-2-62 هـ1346-3-7 األولى
ىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .لم اكرتها من خ   الحوار تنمٌة الوعً لدى الطالبة بأهمٌة الماد  والطرٌقة الصحٌحة الخطوة األولى

 .إعداد دروس تقوٌة للطالبات الضعٌفات فً الرٌاضٌات الخطوة الثانية 

 .تنفٌ  مشرو  المعلمة الصغٌر  فً ك  فص  فً المدرسة الخطوة الثالثة

 . إعداد ورش عم  مختلفة المستوٌات وإعداد المسابقات الخطوة الرابعة 

 (.المعلمة الصغٌر )تكرٌم الطالبات المشاركات فً تنفٌ  البرنامج +  تقٌٌم البرنامج الخطوة الخامسة

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    اإلشراف العام المديرة لشريفعائشة ا

حمدة الحربي، مرزوقة الصبحي، ىند الغامدي، 
 عفاف السريحي

    تنفيذ البرنامج معممات مادة الرياضيات

    تنفيذ البرنامج طالبة متفوقة (المعممة الصغيرة)طالبات متفوقات في المادة

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًً:ًًًًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 
 
 



 
                     
                    

       
ى:معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .طالبات فريق الدعم العممي+ معلمات العلوم + المدٌر   :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .نبني مستقبمنا بعمومنا  :اسم البرنامج 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

معاد   برنامج تدرٌبً تعلٌمً ٌهدف إلى رف  نسعبة النجعاح النعوعً فعً
 -حصص مراجععة)العلوم لطالبات المرحلة المتوسطة من خ   تنفٌ  

 (. أوراق عم  -مسابقات علمٌة -أبحا 

 .أبحا   -أوراق عم : إصدارات

 .الطالبات :الفئة المستيدفة

  .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 ٘ـ4111-1-1 هـ64-4-1346

 
تحقععق التفععوق فععً المععاد  مععن خعع    -

ات العتعلم المختلفعة مع  استخدام مهعار
 .الطالبات

 
طالبععععات قعععععادرات علععععى اسعععععتخدام 
مهعععارات التفكٌعععر فٌمعععا ٌحقعععق لهعععن 

 .التفوق والتمٌز فً ماد  العلوم 

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 

 (2)ورد بخطة اإلدارة رقم الهدف     .تحسٌن الكفاٌة الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً ( 2):منتمً إلٌه البرنامجالهدف العام ال
     لم ٌرد بخطة اإلدارة 

فً المرحلة ( مادة العلوم )فً % 5تحسٌن معدالت النجاح النوعً بنسبة ( 2/5): أو األهداف  التفصٌلٌة / الهدف 
 .المتوسطة 

     (2/5)رد بخطة اإلدارة رقم الهدف و 
     لم ٌرد بخطة اإلدارة 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                    ىىىىىىىى
                         ( . لاير 100)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 
 
 
 
 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/ٚؽذح اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



ى(:مراحله)ىنامجىمكوناتىالبر -5

 *** المراحل
 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 إلى من

 .فٌما ٌحقق لهن التفوق والتمٌز فً ماد  العلوم التفكٌرطالبات قادرات على استخدام مهارات ا هـ1346-3-3 هـ1346-4-64 األولى

ىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألولىى

 .لم اكر  الماد   مهارات التفكٌرلطالبة بأهمٌة استخدام توعٌة ا الخطوة األولى

 .إعداد دروس مراجعة للطالبات الضعٌفات بمساعد  طالبات فرٌق الدعم العلمً  الخطوة الثانية 

 .إعداد أوراق عم  مسابقات و أبحا   الخطوة الثالثة

 .تكرٌم طالبات فرٌق الدعم العلمً  –لضعٌفات تقدٌم جوائز تشجٌعٌة للطالبات ا –قٌٌم البرنامج ت الخطوة الرابعة 

 

ى:فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

االسم أو  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 
 الجهة 

 المهمة جهة العمل

 إلشراف العاما مديرة المدرسة عائشة الشريف
   

سناء  –حمده المحياوي  –الغامدي  عزيزة
  .الغامدي

 تنفيذ البرنامج معممات العموم
 

   

    .مشاركات في تنفيذ البرنامج طالبات متفوقات  طالبات فريق الدعم العممي

متابعة المعممات في تطبيق الدورات  مشرفة المادة  المشرفة 
    .الحديثة

 ادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                          

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ234:ًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًً/ًــخاؾمارقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



 
 

               
              
       

ى:معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1
 .معممات مادة االجتماعيات+  المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .تارٌخهم منبع حضارتنا  :اسم البرنامج 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مجمخرجات البرنا أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

 بثشٔبِح ثمبفٟ ٠ٙذف إٌٝ رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌم١ّخ اٌّؼشف١خ ٌزبس٠خٙ

ٚرشاثٙب ِّب ٠ثشٞ ٘زٖ إٌبز١خ اٌزبس٠خ١خ ٠ٚشفغ ِٓ ِغزٜٛ اٌطبٌجخ 

 –ٔؾشاد  -أٚساق ػًّ-ػشٚك اٌجٛس ث١ٕذ" اٌؼٍّٟ ِٓ خالي  

 .خشائو  ِؼشفخ –خشائو ر١ٕ٘خ 

 .ٔؾشاد -أٚساق ػًّ –ٍِخقبد  :إصدارات
 .اٌطبٌجبد  :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :عدد مرات تكرار البرنامج

 ٘ـ4111-1-1 ٘ـ11-1-4111

 .اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛالغ اٌدغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ -

رض٠ٚنننذ اٌطبٌجنننخ ثبٌّؼٍِٛنننبد ػنننٓ اٌظنننٛا٘ش  -

 .اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجؾشٞ 

إثننشاء اٌم١ّننخ اٌّؼشف١ننخ ٌننذٜ اٌطبٌجننخ ربس٠خ١ننب  -

 .لذ٠ّب ٚزذ٠ثب 

 

ٛلننننننبد فننننننٟ اٌّننننننٛاد هبٌجننننننبد ِزف

 .االخزّبػ١خ

 

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 

 (2)رقم الهدف دارة ورد بخطة اإل      .الداخلٌة للنظام التربوي التعلٌمً  الكفاٌةتحسٌن ( 6) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج
     لم ٌرد بخطة اإلدارة 

 .االجتماعٌات مواد فً %  5تحسٌن معدالت النجاح بنسبة  (2/5) :أو األهداف  التفصٌلٌة / الهدف 
 

     (2/5)ورد بخطة اإلدارة 
    لم ٌرد بخطة اإلدارة 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                   ى

                         (.لاير 500)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 
 
 
 
 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 شث١خ ٚاٌزؼ١ٍُٚصاسح اٌز

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



ى(:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 *** المراحل
 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 إلى من

 األولى
 .ٟ اٌّٛاد االخزّبػ١خهبٌجبد ِزفٛلبد ف  ٘ـ4111-1-1 ٘ـ1-4111 -11

 

ىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألولى

 الخطوة األولى
 

 .إػالْ اٌجشٔبِح ٌٍطبٌجبد

 .ػشٚك رمذ١ِٗ ػٓ اٌذسٚط+ اٌخ ...ِٕظّبد اٌزفى١ش  -خشائو اٌّؼشفخ  –رٛم١ر و١ف١خ اٌذساعخ ثبعزخذاَ اٌخشائو اٌز١ٕ٘خ  -دسٚط الخطوة الثانية 

 . بثمبد ثمبف١خِغ -أٚساق ػًّ  الخطوة الثالثة

 .رىش٠ُ اٌّؾبسوبد ٚ رم١١ُ اٌجشٔبِح الخطوة الرابعة 

ى:فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

   ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ٌؾش٠فػبئؾخ ا

 

  -إِٓٗ اٌؾجؼبٟٔ -ؽش٠فٗ اٌض٘شأٟ 

 . ٘ذٜ اٌسبصِٟ  –ِش٠ُ اٌضا٠ذٞ 
    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِؼٍّبد ِبدح االخزّبػ١بد

    اٌّؾبسوخ فٟ رٕف١ز اٌجشاِح هبٌجخ ِزفٛلخ هبٌجبد اٌذػُ اٌؼٍّٟ 

 ِؾشفخ اٌّٛاد االخزّبػ١خ ِؾشفخ اٌّبدح
فــي تطبيــق الــدورات متابعــة المعممــات 

 .الحديثة
   

 ادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 فـ2341ً:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



      
                     

                     
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                              

 

 
 .ٚرسغ١ٓ إخشاءارٗ اٌزٕف١ز٠خ( ا٦داس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌزم١ٕخ )  رط٠ٛش أٔظّخ اٌؼًّ (4) :الـهـــدف الـعـــام       

 .رؼض٠ض ِفَٙٛ اٌشلبثخ ا٦داس٠خ ٚاٌزار١خ اٌفبػٍخ (4/5) :لًـدف التفصٌــاله      
 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ
 اٌذػُ اٌخبسعٟ

ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ فاٌٙذ

 ** انتظامنا أساس تفوقنا ** 1
  عزخ ؽٙٛس      

 ٘ـ 11-41-4114ِٓ 

 ـ4111٘-6-12 إٌٝ

 .فش٠ك ػًّ -:ثؾش٠خ لٜٛ 

ؽٙبداد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ؽىش ٌٍطبٌجبد إٌّزظّبد

 

 +اٌّذ٠شح

ػج١ش ) اٌّؼٍّبد + 

إِٓخ  –فذلخ 

ؽش٠فخ  –ؽجؼبٟٔ 

 +(اٌض٘شأٟ

+  ٚو١الد اٌّذسعخ

 .ِشؽذح اٌطبٌجبد

 

 -

 
 أِٙبد اٌطبٌجبد

رفٙنننننننننُ اٌطبٌجنننننننننبد  -

٣ٌثننبس اٌغننٍج١خ ٌٍغ١ننبة 

ػٍننننننننننٝ ِغننننننننننزٛا٘ٓ 

 .اٌزسق١ٍٟ

أخفننننبك رننننذس٠دٟ  -

ٌّغننزٜٛ اٌغ١ننبة ٌننذٜ 

 .اٌطبٌجبد

 **معلمة بعطاء ذات حب ووالء  ** 2
 عزخ ؽٙٛس

 ٘ـ4114 -41 -11ِٓ 

 ٘ـ4111 -6 -12إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:ثؾش٠خلٜٛ 

 –ٔؾشاد  -:خِغزٍضِبد ِبد٠

ؽٙبداد  –ػشٚك رمذ١ِخ 

أٚساق  –ٍِقمبد  -ؽىش

 .ػًّ

 

 +اٌّذ٠شح

 .اٌٛو١ٍخ+ 

 

ِؾننننننشفخ اٌّقننننننٍٝ 

 .اٌّذسعٟ

 

- 

أخفننننننننبك ٔغننننننننجخ  -

اٌغ١بة ٌذٜ اٌّؼٍّنبد 

 .رذس٠د١ب

رؼض٠ننض زنننت اٌؼّنننً  -

 .ٌذٜ اٌّؼٍّبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/ذسعخ اٌّزٛعطخ اٌّ

 



 
      

                     
                     

       
 :ماتىرامةىرنىالبرنامجمعلو -1

 .مرشدة الطالبات +وكيالت المدرسة +  المعممات+ لمديرةا:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .انتظامنا أساس تفوقنا :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

اعنتظعام وأثعرا االٌجعابً  ةبأهمٌ إلى  توعٌة الطالباتبرنامج ٌهدف 
 تعأثٌر الغٌععاه علععى المسععتوى العلمععً العداف  للنجععاح والتفععوق وبٌععان 

 (.برامج إ اعٌة – بٌن الفصو مسابقات ) من خ   تنفٌ 

توعوٌعة ععن تعأثٌر الغٌعاه علعى  نشرات –برامج إ اعٌة : إصدارات

 .المستوى العلمً
 .الباتالط :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 هـ65-16-1341
 

الحععد مععن غٌععاه الطالبععات لرفعع  المسععتوى   - ٘ـ4111 -6 -12
 .العلمً

 . تشجٌ  الطالبات المنتظمات -
 . أولٌاء أمور واعٌٌن بأهمٌة انتظام الطالبة - 
 

 طالبات منتظمات فً الدراسة
 .ومقدرات للعلم

 :ىذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةىرالقتهىبأهدافىالخطةىالت -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 4)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .وتحسٌن إجراءاتذ التنفٌ ٌة( اعدارٌة والمالٌة والتقنٌة ) تطوٌر أنظمة العم   (4: )الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 4/5)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .تعزٌز مفهوم الرقابة اعدارٌة وال اتٌة الفاعلة (4/5) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                   ىىىىىىىى
                          ( .ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

ى

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/ٚؽذح اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .ومقدرات للعلم ظمات فً الدراسةطالبات منت ٘ـ4111 -6 -12 هـ1341-16-65 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .توزٌ  نشرات لتوعٌة الطالبات عن أضرار الغٌاه المتكرر وعم  برامج إ اعٌة الخطوة األولى

 . حصر عدد الطالبات المتكرر غٌابهن واالجتما  بهن لمعرفة أسباه الغٌاه الخطوة الثانية 

 .لس أمهات لمعرفة أسباه غٌاه الطالبات و لتوعٌتهن عن أضرار الغٌاه على بناتهنتنفٌ  مجا الخطوة الثالثة

 .تقٌٌم البرنامج+ تكرٌم الطالبات المنتظمات وتقدٌم شهادات شكر لهن وجوائز تشجٌعٌة و متقدٌم خطابات شكر للفصو  األكثر انتظا الخطوة الرابعة 

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6ى

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

 أ١ٌٚبء ا٤ِٛس أِٙبد اٌطبٌجبد ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

ِغبػذح اٌّذسعخ فٟ رٛم١ر 

أعجبة غ١بة ثٕبرٙٓ اٌّزىشس  

نٛس٘ٓ ٌالخزّبػبد اٌزٟ ٚز

رٛمر أمشاس اٌغ١بة اٌّزىشس 

 .ػٍٝ اٌطبٌجخ

 إِٓخ ؽجؼبٟٔ

 ؽش٠فخ اٌض٘شأٟ+ػج١ش فذلخ + 

اٌّؼٍّبد اٌمبئّبد 

 اٌّشالجخثؼًّ 
    رٕف١ز اٌجشٔبِح

 ٚو١ٍخ   ٔٛس س٠ظ   +ثذس٠خ اٌغبِذٞ 
رمذ٠ُ ؽنٙبداد ؽنىش ٌٍّؼٍّنبد  -ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح

 .ٚوٍّبد اٌؾىش فٟ ا٦راػخ
   

 ِشؽذح هبٌجبد   ع١ّشح فالرٗ  

 .االخزّبع ثبٌطبٌجبد اٌغبئجبد ِٚؼشفخ أعجبة اٌغ١بة

ػّنننً ِدٍنننظ ٥ٌِٙنننبد ٌٍزٕج١نننٗ ثخطنننٛسح اٌغ١نننبة  -

 .ٚرأث١شٖ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌطبٌجخ اٌذساعٟ

   

ى:اؾموؼقــعً.عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 فـ2341:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 



        
                     
                    

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .ٚو١ٍخ اٌّذسعخ+  اٌّذ٠شح:ل المباشر عن البرنامجاسم المسئو .معلمة بعطاء ذات حب ووالء: اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

ثشٔبِح ٠ٙذف إٌٝ ِؼبٌدخ أعنجبة غ١نبة اٌّؼٍّنبد ثأٔٛاػنٗ ٚإ٠دنبد 

ػّنً أٚساق  –ِسبمنشاد  –ٌمنبءد ) اٌسٍٛي ٌٙب ِنٓ خنالي رٕف١نز 

 (.ػشٚك رمذ١ِخ –

 .ػشٚك رمذ١ِخ –ِط٠ٛبد  –ٔؾشاد : إصدارات
 .اٌّؼٍّبد :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :عدد مرات تكرار البرنامج

 
 

 

 ٘ـ41-4114 -11

 
 
 

 ٘ـ4111 -6 -12

 

 .رزو١ش اٌّؼٍّبد ثأ١ّ٘خ اٌذٚاَ -

ؽنننننشذ أمنننننشاس اٌغ١ننننننبة ػٍنننننٝ اٌّؼٍّننننننخ  -

 .ٚاٌّدزّغ اٌّذسعٟ ٚاٌطبٌجخ

 .ٍّخ ثذٚس٘ب ومذٚح زغٕخرّغه اٌّؼ -

 .إوغبة اٌّؼٍّبد زت اٌؼًّ -

 . غشط ِخبفخ هللا ٚا٦خالؿ فٟ ٔفٛعٙٓ -

 

 

ِؼٍّخ ِٕزظّخ فٟ دٚاِٙب ِٚسجخ  -

 .ٌؼٍّٙب

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 4)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .ٚرسغ١ٓ إخشاءارٗ اٌزٕف١ز٠خ( ا٦داس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌزم١ٕخ )  رط٠ٛش أٔظّخ اٌؼًّ( 4) :العام المنتمً إلٌه البرنامج الهدف

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 4/5)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .فبػٍخرؼض٠ض ِفَٙٛ اٌشلبثخ ا٦داس٠خ ٚاٌزار١خ اٌ (4/5) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                 ىىىىىىىى
                       ( .ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

ى
ى

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح /اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .أزظبَ اٌّؼٍّبد فٟ اٌذٚاَ ٚغشط زت اٌؼًّ ٚاالٔنجبه فٟ ٔفٛط إٌّزظّبد ٘ـ4111 -6 -12 ٘ـ4114-41 -11 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .اد االخزّبػبد ٚاٌزؼب١ُِ اٌّزؼٍمخ ثبٌذٚاَ ٚاٌغ١بة ٚرزو١ش اٌّؼٍّبد ثّغبٚا اٌغ١بةإػذ الخطوة األولى

 . ػًّ اخزّبع ثبٌّؼٍّبد اٌغبئجبد ٌّؼشفخ ظشٚفٙٓ ِٚسبٌٚخ إ٠دبد اٌسٍٛي ٌٙب إْ أِىٓ رٌه الخطوة الثانية 

 .ح اٌقبٌسخ اٌمذٚ –زت اٌؼًّ  –رٛص٠غ ِط٠ٛبد ٍِٚقمبد ٚثشٚؽٛساد ػٓ ا٤ِبٔخ  الخطوة الثالثة

 .زقش اٌّٛظفبد اٌالرٟ ١ٌظ ٌذ٠ٙٓ غ١بة ؽٙشٞ ٚؽىش٘ٓ ثخطبة ؽىش ٚخٛائض الخطوة الرابعة 

 .رم١١ُ اٌجشٔبِح +ِسبمشح ػٓ أِبٔخ اٌؼًّ ِٓ خبسج اٌّذسعخ  الخطوة الخامسة

ى
 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

 (خارج الوزارة)لمشاركون منا (الوزارة/ اإلدارة / داخل المدرسة) المشاركون 

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

    ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح رٕف١ز ٚ  ٚو١ٍخ اٌّذسعخ ثذس٠خ أٌغبِذٞ

 إؽشاف رشثٛٞ ِؾشفخ اٌّقٍٝ اٌّذسعٟ
ذٚح ِسبمشح ػٓ أِبٔخ اٌؼًّ ٚاٌم

 .اٌقبٌسخ
   

ً,,,ادليكولًادللاذرًىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 .ػبئؾخ اٌؾش٠ف زبِذ:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341:ًًًًًًً/ًًًًًًً/ًخاؾمارقــًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



ً

ً

                     
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

   .ص٠بدح اٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّدزّغ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّدزّغ اٌّسٍٟ (5) :الـهـــدف الـعـــام       

 .اٌزٛػ١خ اٌؼبِخ ٌٍؾشائر اٌّخزٍفخ فٟ اٌّدزّغ اٌّسٍٟ (5/3) :لًـدف التفصٌــاله      
 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ
 ِإؽشاد رؾمك اٌٙذف اٌذػُ اٌخبسعٟ

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ

 ** األسرة سكن واطمئنان ** 1
 ثالثخ ؽٙٛس

 ٘ـ4111 /1 /46ِٓ 

 ٘ـ4111 /41/6إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ: ثؾش٠خلٜٛ 

 -أخٙضح ػشك:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ثطبلبد –ػشٚك رمذ١ِخ 

 .لاير111:خرؾغ١ِ١ٍ١ضا١ٔخ 

 +اٌّذ٠شح

ِؾشفبد اٌّقٍٝ + 

 .اٌّذسعٟ

 

 

- - 

ِؼشفخ اٌطبٌجخ ثسمٛلٙب ٚ  -
 .ٚاخجبرٙب اردبٖ أعشرٙب

ر١ّٕخ سٚذ اٌٛالء ٚاٌطبػخ  -

 .ٌٍٛاٌذ٠ٓ

اسرفبع ٔغجخ اثش اٌزشاثو  -

شٞ فٟ رسم١ك ا٤ِٓ إٌفغٟ ا٤ع

 .ٚ االخزّبػٟ

 **صدٌقات البٌئة  ** 2
 ػبَ دساعٟ

 ٘ـ14/41/4114ِٓ

 ٘ـ12/6/4111إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ: ثؾش٠خلٜٛ 

ِمبالد ٚ : ِغزٍضِبد ِبد٠خ

إفذاساد ِزٕٛػخ ِٓ ِدالد 

زب٠ٚبد  –ٚلقـ ِقٛسح 

 .ِزٕٛػخ

 .لاير111: خرؾغ١ِ١ٍ١ضا١ٔخ 

 

 +اٌّذ٠شح

 .سائذح ٔؾبه+ 

 

 -

 

- ١ٌبء ا٤ِٛسأٚ

- ٚصاسح ا١ٌّبٖ

ثؼل اٌّذاسط 

- اٌّدبٚسح

ا٤ِبٔخ اٌؼبِخ 

- ٌّذ٠ٕخ خذح

 .ِؤعغخ ػٍٛاْ

رٛف١ش ث١ئخ ِذسع١خ ِٕبعجخ  -

 .ٌٍطبٌجخ فس١بً ٚٔفغ١بً ٚاخزّبػ١بً 

رذسة اٌطبٌجبد ػٍٝ ٔؾش  -

 .اٌٛػٟ اٌج١ئٟ  خثمبف

 

3 
 **بعقولنا نحدد اتجاهاتنا **

  (مسارات نحو العمل التطوعً) 

 ثّب١ٔخ أؽٙش

 ٘ـ11/41/4114ِٓ 

 ٘ـ11/1/4111إٌٝ

 .فش٠ك ػًّ:لٜٛ ثؾش٠خ 
ػشٚك :  ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ِمبالد ٍِقمبد هج١خ  –رمذ١ّ٠خ 

ٔؾشاد  –ِط٠ٛبد  –ٚٔفغ١خ 

 -رٛمر أ١ّ٘خ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

 .ِالثظ ِغزؼٍّخ

 

 +اٌّذ٠شح

 +اٌّشؽذح اٌطالث١خ
 +سائذح إٌؾبه 

 +اٌّغزخذِبد 

 +اٌّؼٍّبد

 +اٌطبٌجبد 

ؽؼجخ اٌزٛخ١خ اٌزشثٛٞ 

ِشوض إؽشاف خٕٛة )

 (.ؽشق

 

- 
 ِشوض ا٦ز١بء

 (ٔغبء ) 

رفبػً اٌطبٌجبد ِغ ا٤ػّبي  -

 .اٌزطٛػ١خ

اسرفبع ػذد اٌطبٌجبد  -

 .اٌّغبّ٘بد فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

 

 **وأسرتً أناأتعلم **  4
 ػبَ دساعٟ

 ٘ـ14/41/4114ِٓ

 ٘ـ12/6/4111إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ:ثؾش٠خ لٜٛ 

ػشٚك رمذ١ِخ : بد٠خِغزٍضِبد ِ

 –وٍفنخ )ٚوزبٌٛخبد ٚخبِبد ث١ئخ 

 (اوغغٛاساد اٌخ –ألّؾخ 

 لاير 111 :١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ  

 

اٌّشؽذح + اٌّذ٠شح 

سائذح + اٌطالث١خ 

ِؼٍّبد + إٌؾبه 

 .اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ

 --   
هبٌجخ ِزذسثخ ػٍٝ ثؼل 

 .ا٤ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ اٌجغ١طخ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



ً

ًًًًًًًًًً

ًًًًًًً ً

 
                    
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .ِؾشفبد اٌّقٍٝ اٌّذسعٟ+ اٌّذ٠شح :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .األسرة سكن واطمئنان:اسم البرنامج 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

ٛٞ ٠نننٛػٟ  اٌطبٌجنننخ ثأ١ّ٘نننخ ا٤عنننشح ٘نننٛ ػجنننبسح ػنننٓ ثشٔنننبِح رٛػننن

ِٚىبٔزٙننب فننٟ ا٦عننالَ ٚزمننٛق اٌٛاٌننذ٠ٓ ػٍننٝ أثٕننبئُٙ ِٚننب ٥ٌعننشح 

اٌّغنننٍّخ ِنننٓ دٚس وج١نننش فنننٟ إٔؾنننبء خ١نننً فنننبٌر ِنننٓ خنننالي رٕف١نننز 

 (.ثشاِح إراػ١خ –ٚسػ اٌؼًّ  -اٌّغبثمبد–اٌّسبمشاد )

 .ثطبلبد –ػشٚك رمذ١ِخ  –ِط٠ٛبد  –ٔؾشاد : إصدارات

 .اٌطبٌجبد :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :عدد مرات تكرار البرنامج

 

 ٘ـ4111 -1 -46

 

 ٘ـ4111 -6 -41

 .إْ ا٤عشح اٌّغٍّخ عىٓ ٚاهّئٕبْ ٤ثٕبئٙب -

دٚس ا٢ثبء فنٟ رشث١نخ ا٤ثٕنبء رشث١نخ أعنال١ِخ  -

 .فس١سخ

دٚس ا٤ثٕننبء فننٟ رسم١ننك االعننزمشاس ا٤عننشٞ  -

 .ِٓ خالي اٌزؼبْٚ ٚاالززشاَ ٚسزّخ اٌقغ١ش

اٌؼ١ّك ٌّٕٙح اٌشعنٛي فنٍٝ هللا ػ١ٍنٗ اٌفُٙ  -

 .ٚعٍُ فٟ ألٛاٌٗ ٚأفؼبٌٗ

ث١بْ أثنش رنشاثو  ا٤عنشح ػٍنٝ رسم١نك ا٤ِنٓ  -

 .إٌفغٟ ٚاالخزّبػٟ

هبٌجخ ٚاػ١خ ثنذٚس٘ب فنٟ االعنزمشاس 

 .ٚإٌفغٟ ٚاالخزّبػٟ ا٤عشٞ

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية نامج أهداف البر 
 ( 5) رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .زٌادة الشراكة بٌن المجتمع التربوي التعلٌمً والمجتمع المحلً( 5) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 5/3)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .لعامة للشرائح المختلفة فً المجتمع المحلًالتوعٌة ا (5/3) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                 ىىىىىىىى
                      ( لاير 622)تاج إلى تكلفـــة مالٌة ٌح 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 صاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُٚ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

  األولى

 ٘ـ4111 -1 -46

 

 ٘ـ4111 -6 -41
 .ٚإٌفغٟ ٚاالخزّبػٟ هبٌجخ ٚاػ١خ ثذٚس٘ب فٟ االعزمشاس ا٤عشٞ

ىىىولخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاأل

 .رٛص٠غ اٌؼًّ ػٍٝ اٌّؼٍّبد ٚا٦ػالْ ػٓ اٌجشٔبِح ٌٍطبٌجبد الخطوة األولى

 .إػذاد اٌّط٠ٛبد ٚاٌٍّقمبد ٚا٦ػالْ ػٓ اٌّغبثمبد الخطوة الثانية 

 .رٕف١ز ِدٍظ أِٙبد+  إػذاد ػشٚك رمذ١ِخ  الخطوة الثالثة

 .اٌجشٔبِح ٚرم١١ُ+ رىش٠ُ اٌطبٌجبد اٌّؾبسوبد فٟ اٌجشٔبِح الخطوة الرابعة 

ى
 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

 -اٌغبِذٞ زٕبْ -ؽش٠فخ اٌض٘شأٟ)

 (زّذح اٌسشثٟ
 ِؾشفبد اٌّقٍٝ

 -ِط٠ٛبد -ٔؾشاد) رٕف١ز اٌجشٔبِح

-ِغبثمبد -ػشٚك زبعٛث١خ 

 (ِدٍظ أِٙبد

   

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .ػبئؾخ اٌؾش٠ف زبِذ:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341ً:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

 



      
                     

                    

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .رائدة النشاط + المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .صدٌقات البٌئة :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *صف البرنامج و 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

٠ٚؼشفٙننب ثأ١ّ٘نخ اٌّسبفظننخ ثشٔنبِح ٠ّٕنٟ اٌننٛػٟ اٌج١ئنٟ ػٕننذ اٌطبٌجنخ 

ػٍٝ اٌج١ئخ ِّٚزٍىبرٙب ٚاال٘زّبَ ثٕظبفزٙب ٚاعزغالي وً ِب ٠ٕفنغ ِٕٙنب 

) ِنننٓ خنننالي رٕف١نننز  ٠ٚنننذفؼٙب ٌٍؼّنننً ٌخذِنننخ اٌّدزّنننغ اٌّسننن١و ثٙنننب

 -ثننشاِح إراػ١ننخ –ػننشٚك رمذ١ِننخ  –ٚسػ اٌؼّننً  –اٌّسبمننشاد 

 (.ِدبٌظ ا٤ِٙبد  –اٌّغبثمبد ث١ٓ اٌفقٛي 

 .ػشٚك رمذ١ِخ –ِط٠ٛبد  –ٔؾشاد  :إصدارات
 .اٌطبٌجبد :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :عدد مرات تكرار البرنامج

 ٘ـ14/41/4114

 

ذد إػذاد هبٌجخ ٚاػ١خ ثب٤خطبء اٌزٟ رٙ - ٘ـ12/6/4111

 .اٌج١ئخ

اٌّسبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ اٌّذسعخ ٚاٌّدزّغ  -

 .اٌّس١و ثٙب

 .ٔؾش ثمبفخ اٌزذ٠ٚش -

 .اٌزم١ًٍ ِٓ االعزٙالن ٚرٛف١ش اٌطبلخ -

إػذاد هبٌجخ رست اٌج١ئخ رسبفع ػٍٝ اٌّٛاسد  -

 .اٌطج١ؼ١خ ٚرٕؾش ثمبفخ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ

هبٌجخ ٚاػ١خ ِسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ  -

 .اٌّس١طخ ثٙب

ثبٌّسبفظخ ػٍٝ ِدزّغ ٚاػٟ  -

 .اٌج١ئخ ٚثب٤خطبس اٌّس١طخ ثٗ

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 5)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .المحلً بٌن المجتمع التربوي التعلٌمً والمجتمع الشراكةزٌادة ( 5)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 5/3)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .التوعٌة العامة للشرائح المختلفة فً المجتمع المحلً (5/3) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىروةىللبرنامجالتكلفةىالتقدو -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                   ىىىىىىىى
                          (لاير 111)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة . 

 
 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 ١بعبدلغُ اٌزخط١و ٚاٌغ/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .هبٌجخ ٚاػ١خ ِسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّس١طخ ثٙب - ٘ـ14/1/4111 ٘ـ14/41/4114 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌذٜ ِدّٛػخ ِٓ اٌطبٌجبد ِٓ خالي اٌسٛاس اٌٙبدف اٌّذػُ ثبٌؼشٚك اٌسبعٛث١خ ٚاٌقٛس ا١ٌّّضح الخطوة األولى

 .  ٚاٌّسبفظخ ػٍٝ إٌؼُ ٚؽىش٘ب –ج١ك ثؼل اٌغٍٛو١بد اٌسغٕخ ِثً إِبهخ ا٤رٜ ػٓ اٌطش٠ك رط الخطوة الثانية 

 .إػذاد ٚسػ ػًّ ٌٍطبٌجبد ٚٔؾش ثؼل اٌّط٠ٛبد ٚإٌؾشاد اٌزٛػ٠ٛخ الخطوة الثالثة

 .إػذاد ثشٔبِح رٛػٛٞ ٌٍطبٌجبد ٚإػذاد اٌّغبثمبد ٚٔؾشاد ِٚدالد دٚس٠خ الخطوة الرابعة 

ى
 

 ***المراحل
 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 إلى من

 .ِدزّغ ٚاػٟ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚثب٤خطبس اٌّس١طخ ثٗ ٘ـ4111 -6 -12 ٘ـ18/1/4111 الثانية

ى
 الثانوةىةخطواتىىتنفوذىالمرحل

 .٠غ ٔؾشاد ، ِط٠ٛبد رٛص_ ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌذٜ اٌّدزّغ اٌّس١و ِٓ خالي ػمذ ِؤرّشاد  الخطوة األولى

 .ِٓ خالي ِدبٌظ ا٤ِٙبدإػذاد ِغبثمبد فٟ اٌسٟ ٚإؽشاوُٙ فٟ اٌجشٔبِح ٚٔؾش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ  الخطوة الثانية 

 .ؾش اٌٛػٟ فٟ اٌّدزّغ اٌّس١و ثبٌّذسعخ ٕاٌزؼبْٚ ِغ ثؼل اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ ٌ الخطوة الثالثة

 .م١١ُ اٌجشٔبِح ر -رىش٠ُ اٌّؾبسوبد فٟ اٌجشٔبِح  الخطوة الرابعة 

ى
ى



 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

 خ خذحا٤ِبٔخ اٌؼبِخ ٌّذ٠ٕ ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف
ا٤ِبٔخ اٌؼبِخ ٌّذ٠ٕخ 

 خذح
 .إِذادٔب ثبٌٕؾشاد ٚاٌٍّقمبد

 .فشص إٌفب٠بد ٚخّؼٙب ٚصاسح ا١ٌّبٖ ٚصاسح ا١ٌّبٖ اٌجشٔبِح رٕف١ز سائذح إٌؾبه ٔٛسح ا١ِ٤ش

 .رذ٠ٚش اٌٛسق ِؤعغخ ػٍٛاْ ِؤعغخ ػٍٛاْ رغ١ًٙ ثؼل اٌّّٙبد رٛخ١ٗ رشثٛٞ ِشوض ا٦ؽشاف خٕٛة ؽشق

 أ١ٌٚبء ا٤ِٛس أِٙبد اٌطبٌجبد   
زنٛس ِدبٌظ ا٤ِٙبد ٚاٌّغبػذح فٟ 

 .رٛػ١خ اٌسٟ

  
 

   

ً,,,ادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 .ػبئؾخ اٌؾش٠ف زبِذ:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 ًفـ2341ً/ًًًًًًً/:ًًًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
                     
                    

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 (.مسارات نحو العمل التطوعً ) بعقولنا نحدد اتجاهاتنا  :اسم البرنامج 
ٌٕؾبه سائذح ا+اٌّشؽذح اٌطالث١خ (+ػبئؾخ اٌؾش٠ف ) اٌّذ٠شح:اسم المسئول المباشر عن البرنامج

 (.ِشوض إؽشاف خٕٛة ؽشق)ؽؼجخ اٌزٛخ١خ اٌزشثٛٞ +اٌطبٌجبد +اٌّؼٍّبد+اٌّغزخذِبد +
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

ثشٔنبِح  رٛػننٛٞ ٌٍّدزّننغ اٌّذسعننٟ ػننٓ أ١ّ٘ننخ اٌزنننبِٓ االخزّننبػٟ 

زطٛػنننبد ِسجننبد ٌؼّنننً اٌخ١نننش ِننٓ خنننالي رٕف١نننز ٚاٌزؼننبْٚ ٚإػنننذاد ِ

ٚسػ  -ػنننشٚك رمذ١ّ٠نننخ –زقنننـ اٌش٠نننبدح  -ا٦راػنننخ اٌّذسعننن١خ )

 (.اٌؼًّ

ِالثنظ )ِغبػذاد إٔغب١ٔخ  –ػشٚك رمذ١ّ٠خ  –ِط٠ٛبد :إصدارات

  (.ِٛاد غزائ١خ  –ِغزؼٍّخ 
 .أعش اٌطبٌجبد رٚٞ االزز١بخبد االلزقبد٠خ :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :امجعدد مرات تكرار البرن

 

 ٘ـ11/41/4114

 

 ٘ـ4111 /1 /11

 .ٌؼًّ اٌزطٛػ١ّ٘٤ٟخ ا إػذاد هبٌجخ ٚاػ١خ -

اٌّسبفظنخ ػٍنٝ اٌنشٚاثو ثن١ٓ أفنشاد اٌّدزّنغ  -

 .اٌّذسعٟ

 .  رشع١خ ِجذأ ِٓ ِجبدا د٠ٕٕب ٚ٘ٛ اٌقذلخ -

هبٌجنننننخ ِذسونننننخ ١ّ٘٤نننننخ اٌؼّنننننً  -

اٌزطنننٛػٟ ٚاٌّؾنننبسوخ ف١نننٗ ٌخذِنننخ 

 .ِدزّؼٙب

 :ىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةىرالقتهىبأهدافى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 (  5)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .بٌن المجتمع التربوي التعلٌمً و المجتمع المحلً الشراكةزٌادة  ( 5)  :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 5/3)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .التوعٌة العامة للشرائح المختلفة فً المجتمع المحلً( 5/3) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
      دارة خطة اإلبلم ٌرد   (  ) 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                 ىىىىىىىى
                        ( .ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .١ّخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚاٌّؾبسوخ ف١ٗ ٌخذِخ ِدزّؼٙبهبٌجخ ِذسوخ ٤٘ ٘ـ11/1/4111 ٘ـ11/41/4114 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .اٌزمذ١ّ٠خ ر١ّٕخ اٌٛػٟ ٌذٜ اٌطبٌجبد ػٓ اٌؼًّ االخزّبػٟ اٌزطٛػٟ ِٓ خالي ا٦راػخ اٌّذسع١خ ٚزقـ اٌش٠بدح ٚاٌؼشٚك الخطوة األولى

 .عش اٌّسزبخخ ٚرق١ٕفٙب ثؾىً ِٕظُا٤ازز١بخبد  قشرطج١ك اٌجشٔبِح ِٓ خالي ز الخطوة الثانية 

 .االرقبي ثبٌدّؼ١بد اٌّٛخٛدح فٟ اٌّدزّغ ٚاٌزٟ رمذَ اٌخذِبد الخطوة الثالثة

 .رٛص٠غ ا٦ػبٔبد ثؼذ رٕظ١ّٙب ِغ اٌطبٌجبد اٌّزطٛػبد ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ ا٤عش  الخطوة الرابعة 

 .ف١ز اٌجشٔبِحرىش٠ُ اٌطبٌجبد اٌّؾبسوبد فٟ رٕ+ رم١١ُ اٌجشٔبِح  الخطوة الخامسة

ى
 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

 (ٔغبء ) شوض ا٦ز١بء ِ ِذ٠شح ِشوض زٟ اٌشٚاثٟ ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌزٛخ١ٙ١خ 

ٌّغبػذاد ا٤عش اٌّسزبخخ ثّب 

 .٠مذِٗ اٌّدزّغ

    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِشؽذح هالث١خ ع١ّشح فالرخ

    اٌّؾبسوخ فٟ رٕف١ز اٌجشٔبِح سائذح إٌؾبه ٔٛسح ا١ِ٤ش

ِغزخذِبد ٚهبٌجبد ِٚؼٍّبد 

 اٌّذسعخ 
    اٌّؾبسوخ فٟ رٕف١ز اٌجشٔبِح 12/َ

 ؽؼجخ اٌزٛخ١ٗ اٌزشثٛٞ
ِشوض إؽشاف خٕٛة 

 ؽشق
    رغ١ًٙ ثؼل اٌّّٙبد

ً:اؾموؼقــعًعائشة الشريف حامد:ًادليكولًادللاذرًاالدــــمىىىىىىىىىىىىىى

ًـف2341:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



      
                     

      

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .معممات المواد العممية + رائدة النشاط + مرشدة الطالبات+  المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .وأسرتيأتعمم أنا  :اسم البرنامج 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

جغن١طخ رغنزف١ذ ِٕٙنب اٌطبٌجنخ ا١ٌذ٠ٚنخ اٌثشٔبِح ِٕٟٙ رؼ١ٍّٟ ٥ٌػّنبي 

سغن١ٓ زفٟ ز١برٙب اٌّغزمج١ٍخ ثبعنزخذاَ اٌخبِنبد اٌّزنٛفشح فنٟ ث١ئزٙنب ٌ

 .ِغزٛا٘ب االلزقبدٞ ِٚىبفسخ اٌفمش
 .اٌخ.. ٛاساد ٌٍّٕضيغاوغ -لطغ ٍِجغ١خ  –لطغ ف١ٕخ  :إصدارات

 .اٌطبٌجبد :الفئة المستهدفة

 .ال ٠ىشس :د مرات تكرار البرنامجعد

 ٘ـ14/41/4114

 

 .تنمٌة مهارات الطالبات الٌدوٌة البسٌطة - ٘ـ12/6/4111
 .تدرٌه الطالبة على مهنة مستقبلٌة -
تنمٌة المجتم  األسعري معن خع   طالبعة  -

 .متدربة
 

طالبعععة واعٌععععة بأهمٌععععة العمعععع   -
الٌدوي ومحترمة لعذ بمعا ٌععود 
علٌهععععا وعلععععى أسععععرتها بععععالنف  

 .ئد والفا
طالبععععة متدربععععة علععععى بعععععض  -

 .األعما  الٌدوٌة

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 5) رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .ع المحلًلتربوي التعلٌمً والمجتمزٌادة الشراكة بٌن المجتمع ا(   5) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 3/ 5 )رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .رائح المختلفة فً المجتمع المحلًالتوعٌة العامة للش( 5/3) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىدوروةىللبرنامجالتكلفةىالتق -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                ىىىىىىىى
                      (لاير 300)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة . 

ى
ى

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/ٚؽذح اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 لىإ من

 .هبٌجخ ِزذسثخ ػٍٝ ثؼل ا٤ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ اٌجغ١طخ ٘ـ12/6/4111 ٘ـ14/41/4114 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .اعع ن عن البرنامج وتوضٌح أهمٌتذ للطالبات الخطوة األولى

 .عما  الٌدوٌة التً ترغه الطالبة فً تعلمهااختٌار الطالبات الراغبات فً تنفٌ  البرنامج من خ   استبانة وتحدٌد األ الخطوة الثانية 

 (عم  اكسسوارات للمنز  واختٌار الجٌد منها وعرضها –مث  الطباعة على الم بس )ورشة عم  لتنفٌ  ه ا األعما   الخطوة الثالثة

 .تكرٌم الطالبات المشاركات فً البرنامج -عرض األعما   الخطوة الرابعة 

 :ذاركةىفيىالبرنامجفروقىالعملىوالجكاتىىالم -6ى

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِشؽذح هبٌجبد ع١ّشح فالرخ

 ائذح ٔؾبهس ٔٛسح ا١ِ٤ش
رد١ٙض زدشح ٚسؽخ اٌؼًّ ِٓ 

 أخٙضح ٚخبِبد
   

  –ػج١ش فذلخ  –ز١بح اٌٌّٛذ )

 (عؼ١ذح ِغشزٟ

ِؼٍّبد اٌّٛاد 

 اٌؼ١ٍّخ
    اٌّؾبسوخ فٟ رٕف١ز اٌجشٔبِح

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 فـ2341ً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًً:ًًًًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 



 
      

                     
      

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                              

 

 
 .اٌزشث٠ٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّزغ١شاد اٌّغزمج١ٍخ رط٠ٛش اٌج١ئخ (3) :الـهـــدف الـعـــام         

 .ف١بٔخ اٌّجبٟٔ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّغبٔذح زغت اٌخطخ اٌّب١ٌخ اٌٛاسدح ِٓ اٌٛصاسح (3/2) :لًـدف التفصٌــاله        
 

 (.غ١بً ِبد٠بً ٚفس١بً ٚفىش٠بً ٚٔف)  رٛف١ش ث١ئخ رشث٠ٛخ إِٓخ  (3/5)                                     

 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ
 اٌذػُ اٌخبسعٟ

ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ اٌٙذف

 ** نحو بٌئة آمنة ** 1
 ػبَ دساعٟ

 ٘ـ14/41/4114ِٓ   

 ٘ـ12/6/4111إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ

أدٚاد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

-رمبس٠ش –هالء  –وٙشثبئ١خ 

ػشٚك  - ٌخا11خطبثبد

ٍِقمبد ٚٔؾشاد  –رمذ١ِخ 

 ..اٌقسخِٓ ٚصاسح ِٚط٠ٛبد 

 

 +اٌّذ٠شح

 +ٚو١الد اٌّذسعخ 

+ ِشؽذح اٌطبٌجبد 

 +ِؼٍّخ اٌؼٍَٛ 

ِؼٍّخ اٌزذث١ش 

ِسنشح  +إٌّضٌٟ

 .اٌّخزجش

 

         

ٚوبٌخ اٌّجبٟٔ 

ٚاٌزد١ٙضاد 

اٌّذسع١خ ثٛصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ

فبزت  -

 . اٌّجٕٝ

هج١جخ ػبِخ ِٓ  –

 .غبِرِغزٛفف اٌز

هج١جخ ِٓ ِشوض  -

 .فسٟ اٌشٚاثٟ

 

أخفبك 

اٌّؾىالد 

اٌقس١خ ٌذٜ 

اٌطبٌجبد 

ٌٛخٛد٘ب فٟ 

 .ِجٕٝ فسٟ آِٓ

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
      

                     
      

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 + (نور ريس –بدرية الغامدي )الوكيمة +(ئشة الشريف عا) المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .نحو بٌئة آمنة :اسم البرنامج 

 .ِسنشح اٌّخزجش +ِؼٍّخ اٌزذث١ش إٌّضٌٟ +ِؼٍّخ اٌؼٍَٛ + ِشؽذح اٌطبٌجبد  -فبزت اٌّجٕٝ 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

ي وقائً تثقٌفً إ اعً ٌهدف إلى وقاٌعة توعوهو عبار  عن برنامج 
معن ر  للمبنعى بشعك  ععام والمتابععة المسعتم األمعراضالطالبات معن 
مطوٌعات  -نشرات  –البرامج اع اعٌة  –المحاضرات )خ   تنفٌ  

 (.خطابات للصٌانة  –عروض تقدمٌة  –

 .لوحات إرشادٌة -ٌةعروض تقدم – ملصقات –نشرات  :إصدارات

هبٌجبد  –ِؼٍّبد  –إداسح ) ِٕغٛثبد اٌّذسعخ  :الفئة المستهدفة

 (. ِغزخذِبد  –
 .ال ٠ىشس :عدد مرات تكرار البرنامج

 ٘ـ12/6/4111 ٘ـ14/41/4114

رفععععع  المسعععععتوى الصعععععحً الثقعععععافً لعععععدى  -
 .الطالبات

عا  - توعٌة الطالبات بأهمٌة الغ اء المتكام  كم 
ا م  التركٌعز علعى تنعاو  أغ ٌعة الوقاٌعة  ونوع 

 .من األمراض
ر١ٙئنخ اٌدنٛ  أهمٌة المحافظة علعى النظافعة و -

 .إٌّبعت ٚا٢ِٓ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 

ن المسععععععععتوى الصععععععععحً ٌتحسعععععععع -
 فعععً مبنعععى صعععحً و معععن  للطالبعععات

مععن خعع   االسععتفاد  مععن البععرامج ٚ

 .الوقائٌة

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 قته بأهداف خطة اإلدارة التعميميةعال أهداف البرنامج 
 ( 3)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .تطوٌر البٌئة التربوٌة التعلٌمٌة بما ٌتناسب مع المتغٌرات المستقبلٌة( 3) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 .بانً التعلٌمٌة والمساندة حسب الخطة المالٌة الواردة من الوزارةصٌانة الم (3/2) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 (.مادٌاً وصحٌاً وفكرٌاً ونفسٌاً )  توفٌر بٌئة تربوٌة آمنة  (3/5)                                       

     (3/5) ( 3/2)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتقدوروةىللبرنامجىالتكلفة -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                    ىىىىىىىى
                          (ٌحدد المبلغ)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة . 

 

 غؼٛد٠خاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 *** المراحل
 وقت التنفٌذ

 للمرحلة المخرجات أو النواتج المتوقعة
 إلى من

 .من خ   االستفاد  من البرامج الوقائٌةٚ فً مبنى صحً و من  ن المستوى الصحً للطالباتٌتحس- ٘ـ12/6/4111 ٘ـ14/41/4114 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

  الخطوة األولى
 .ا٤ِشاك اٌغبس٠خرٕف١ز ِسبمشح ٌىالً ِٓ اٌّؼٍّبد ٚأِٙبد اٌطبٌجبد  ٚاٌطبٌجبد ٌزٛػ١زٙٓ  ػٓ 

 .ٍق١بٔخٌ ا٤ػّبيٚوزبث١بً ػٓ ٘زٖ  –( اٌٙبرف)ٚ اٌزج١ٍغ ؽف٠ٛبً  اٌّذسعخػًّ ف١بٔخ ٌٙب فٟ ِجٕٝ زقش ا٤ػّبي اٌّطٍٛة  الخطوة الثانية 

 .ٌّذسعخ ٚ ِزبثؼخ رٕف١ز أػّبي اٌق١بٔخ ٚسفغ رمش٠ش ثٙبرثج١ذ ٍِقمبد ٌٚٛزبد إسؽبد٠خ فٟ أسخبء ا+ رٛص٠غ ٔؾشاد ِٚط٠ٛبد  +ٚػشٚك رمذ١ِخ  إراػ١خرٕف١ز  ثشاِح  الخطوة الثالثة

 .رم١١ُ اٌجشٔبِح ِٓ وبفخ إٌٛازٟ الخطوة الرابعة 

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6ى
 

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

 المهمة جهة العمل أو الجهة االسم المهمة جهة العمل االسم أو الجهة

 ِسبمشح ػٓ اٌغزاء اٌقسٟ ِغزٛفف اٌزغبِر هج١جخ ػبِخ  اٌؼبَ ا٦ؽشاف اٌّذ٠شح ػبئؾخ اٌؾش٠ف

 ِشوض فسٟ اٌشٚاثٟ هج١جخ ػبِخ ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح ٚو١ٍخ اٌّذسعخ ٔٛس س٠ظ
ِسبمشح ػٓ أ١ّ٘خ إٌظبفخ ٚدٚس٘ب فٟ 

 .اٌٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاك

    ِزبثؼخ رٕف١ز اٌجشٔبِح و١ٍخ اٌّذسعخٚ ثذس٠خ اٌغبِذٞ

    إخشاء ثؼل اٌزق١ٍسبد فٟ اٌّجٕٝ اٌّجٕٝ فبزت ػجذهللا اٌدبثشٞ

    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِشؽذح اٌطبٌجبد  ع١ّشح فالرخ

    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِؼٍّخ اٌؼٍَٛ ػض٠ضح اٌغبِذٞ

    رٕف١ز اٌجشٔبِح ِؼٍّخ اٌزذث١ش إٌّضٌٟ عؼ١ذح ِغشزٟ

 شٞأًِ اٌؼبِ
 ِسنشح اٌّخزجش 

 (اٌّشؽذح اٌقس١خ ) 
    رٕف١ز اٌجشٔبِح

ً:اؾموؼقــعًًفـ2341ً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًًً:ًًًًًًًًًًًاؾمارقــخً.عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمذرًادليكولًادللاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



 
 
    

                     
                    

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                              

 

 
 .زشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟرؼض٠ض اٌم١ُ ا٤خالل١خ ٚا١ٌّٕٙخ ، ٚاعزثّبس٘ب فٟ اٌّدزّغ اٌ (5) :الـهـــدف الـعـــام        

 .رؼض٠ض اٌغٍٛن اٌّؤوذ ٌشٚذ اٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٍٛهٓ (5/2) :لًـدف التفصٌــاله       
 

 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

 اٌذػُ اٌخبسعٟ
ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ اٌٙذف

 ** أصالتنا فً تراثنا ** 1
 أعجٛع

 ٘ـ4111 -1 -48ِٓ 

 ٘ـ4111 -1 -11إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:ثؾش٠خلٜٛ 

أٚأٟ رشاث١خ ) -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

أدٚاد ص٠ٕخ  –ِالثظ  -ِٕض١ٌخ 

 ٚساقا - زٍٟ ِٓ اٌفنخ ٚاٌز٘ت

 –ػشٚك رمذ١ِخ  -ألالَ  -

  (.ثبٌٛٔبد –أػالَ  –ثطبلبد 
 (.لاير111)  -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 +اٌّذ٠شح 

 ِٕغٛثبد اٌّذسعخ
- - 

رفبػننً اٌطبٌجننبد ِننغ  -

اثٙٓ اٌمنننننننننذ٠ُ ٚ رنننننننننش

 .اٌّسبفظخ ػ١ٍخ

اسرفنننننننننبع اٌنننننننننٛالء  -

ٚرشعننن١خ زنننت اٌٍّنننه 

 .ٚاٌٛهٓ فٟ ٔفٛعٙٓ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 خط١و ٚاٌغ١بعبدلغُ اٌز/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
      

                     
                    

 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .رسةمنسوبات المد + المديرة:اسم المسئول المباشر عن البرنامج .أصالتنا فً تراثنا :اسم البرنامج 

 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

حه الوطن والترا   تنمٌة ٌهدف إلى ترحٌبً برنامج توعوي
فً نفوس القدٌم والمحافظة على الهوٌة اعس مٌة والترا  الوطنً 

ثمذَٚ خبدَ  زفبءٚاالز فً عصر انتشار الفضائٌاتالطالبات 

من خ   ٚرٌه   ِؼبفٝاٌسش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ٤سك اٌٛهٓ عبٌّب 
ٚػجبساد  معرض -مسابقات  –إ اعٌة تقدمٌة وبرامج ) تنفٌ 

 (.أهالق اٌجبٌٛٔبد فٟ اٌٙٛاء –ٚسعِٛبد رشز١ج١خ 

 أعمععا  فنٌععة -عععروض تقدمٌععة  –مطوٌععات  –نشععرات  :إصدددارات

 .وزبٌٛج –سعِٛبد  –ػجبساد رشز١ت 

 .منسوبات المدرسة :ة المستهدفةالفئ

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 ٘ـ4111 -1 -48

 
التعرٌععف بقٌمععة بعععض المقتنٌععات التراثٌععة  -  ٘ـ4111 -1 -11

 .القدٌمة
تعزٌز العم  من اج  العوطن فعً المحافظعة  -

 .على تراثذ ومقتنٌاتذ
ر١ّٕننخ اٌسننظ اٌننٛهٕٟ ٌننذٜ خ١ّننغ ِٕغننٛثبد  -

 .اٌّذسعخ

 اردنبِٖؾبػش اٌفشذ ٚاٌست ٚ اٌٛالء إظٙبس  -

 .اٌؾش٠ف١ٓ خبدَ اٌسش١ِٓ

 

 

طالبة متفاعلة م  تراثهعا القعدٌم و  -
 .بوسائ  مختلفة حبها لوطنها

طالبة محافظة على الهوٌة  -
 .اعس مٌة فً عصر الفضائٌات

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية ج أهداف البرنام
 ( 5)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .تعزٌز القٌم األخالقٌة والمهنٌة ، واستثمارها فً المجتمع التربوي التعلٌمً( 5) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 ( 5/2)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد      .تعزٌز السلوك المؤكد لروح الوالء واالنتماء للوطن (5/2) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                     ىىىىىىىى
                          (لاير200)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة . 

ى
ى

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 
 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 ٘ـ4111 -1 -11 ٘ـ4111 -1 -48 األولى
 .طالبة متفاعلة م  تراثها القدٌم و حبها لوطنها بوسائ  مختلفة -
 .محافظة على الهوٌة اعس مٌة فً عصر الفضائٌات طالبة -

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .ومسابقة الفصو  ألفض  عرض عن الترا  جاعع ن عن البرنام الخطوة األولى

 .(ِط٠ٛبد -ٔؾشاد  –فٛس  –ثبٌٛٔبد  –ِٓ ػشٚك اٌجبٚسث٠ٕٛذ ) االعزؼذاد ٌٍجشٔبِح ٚرد١ٙض االزز١بخبد  الخطوة الثانية 

 .تنفٌ  معرض لعرض إنتاا  منسوبات المدرسة الخطوة الثالثة

 .رم١١ُ اٌجشٔبِح ٚرىش٠ُ ا٤ػّبي ا١ٌّّضح ٌٍفقٛي  الخطوة الرابعة 

ى:فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6ىى
 

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

   اٌؼبَ ا٦ؽشاف المديرة عائشة الشريف
 

    ِزبثؼخ اٌجشٔبِح ٚو١ٍخ بدرية الغامدي

    ِزبثؼخ اٌجشٔبِح ٚو١ٍخ نور ريس

 منسوبات المدرسة
 –إداس٠بد ) 

هبٌجبد  –ِؼٍّبد 

 (ِغزخذِبد  -

 

 رٕف١ز اٌجشٔبِح
   

ً.عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًفـ2341:ًًًًًًًً/ًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



 
 

   
                    

                    
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                              

 

 .رؼض٠ض اٌم١ُ ا٤خالل١خ ٚا١ٌّٕٙخ ، ٚاعزثّبس٘ب فٟ اٌّدزّغ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ (5) :الـهـــدف الـعـــام          

   .خ ِٕبعجخاٌّسبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ ا٦عال١ِخ ِٓ رسذ٠بد اٌؼٌّٛخ اٌغٍج١خ ثبعزخذاَ ِٕب٘ح ػ١ٍّ (5/5) :لًـدف التفصٌــاله        

 

 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

 اٌذػُ اٌخبسعٟ
ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ اٌٙذف

 ** بقٌمنا نقود التقنٌة ** 1
 ؽٙشاْ

 ٘ـ6/1/4111ِٓ 

 ٘ـ42/1/4111إٌٝ 

 .فش٠ك ػًّ -:ثؾش٠خلٜٛ 

ألالَ -أٚساق -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

-ثطبلبد –ػشٚك رمذ١ِخ  –

 .شهخ عّؼ١خأؽ

 .(لاير111) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 

 +اٌّذ٠شح
ِؾشفبد اٌّقٍٝ 

 +اٌّذسعٟ

 ِؼٍّخ اٌذ٠ٓ

 (.فبهّخ الِٟ)

 

ِؾشفخ اٌزٛػ١خ 

 ا٦عال١ِخ
- 

ٚػننننننننننٟ اٌطبٌجننننننننننخ  -

ثّخننننننننننبهش اٌزم١ٕننننننننننخ 

 .خاٌسذ٠ث

لنننذسح اٌطبٌجنننخ ػٍنننٝ  -

اخز١نننننبس اٌّف١نننننذ ِنننننٓ 

 .ثشاِح اٌزم١ٕخ اٌسذ٠ثخ

اعننننننزخذاَ اٌطبٌجنننننننخ  -

ذ ٘ننذفٙب ٌٍزم١ٕننخ ثّننب ٠ف١نن

 . فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

  
 
 

 

 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  اٌؼبِخ حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 

      
                     

                     

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

 .لدٌنمعلمة ا+مشرفات المصلى +المدٌر :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .بقٌمنا نقود التقنٌة :اسم البرنامج 
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *لبرنامج وصف ا
 وقت التنفيذ

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

برنامج توعوي ٌهدف إلى توعٌة الطالبات واألمهعات علعى الطرٌقعة 
المثلعععى السعععتخدام التقنٌعععة الحدٌثعععة وتوضعععٌح السعععلبٌات عنعععد سعععوء 

 -ورش العمع  –المحاضعرات )استخدام هع ا التقنٌعة معن خع   تنفٌع 
 (.عٌةواألشرطة السم

 .بطاقات –ٌة عروض تقدم –مطوٌات  –نشرات  :إصدارات

 .الطالبات :الفئة المستهدفة

 .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

 هـ12/3/1346 ٘ـ6/1/4111

التوعٌعععععة بمخعععععاطر التقنٌعععععة الحدٌثعععععة عنعععععد  -
 .استخدامها بشك  سلبً

توعٌععة األسععر  بسععلبٌات تععرك األجهععز  فععً  -
 .ةأٌدي األبناء بدون رقاب

أعطععاء بععععض القصعععص والعبععر معععن اجععع   -
 .الموعظة

طالبعععععة واعٌعععععة باسعععععتخدام التقنٌعععععة 
 .الحدٌثة لمواجهة تحدٌات العصر

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 5)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       .تعزٌز القٌم األخالقٌة والمهنٌة ، واستثمارها فً المجتمع التربوي التعلٌمً( 5) :مجالهدف العام المنتمً إلٌه البرنا

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

ج علمٌة المحافظة على الهوٌة اإلسالمٌة من تحدٌات العولمة السلبٌة باستخدام مناه (5/5) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 .  مناسبة

     ( 5/5)رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
     دارةخطة اإلبلم ٌرد)        ( 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                      ىىىىىىىى
                           (لاير 200)ـة مالٌة ٌحتاج إلى تكلفــ . 

ى

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة

 إلى من

 .طالبة واعٌة باستخدام التقنٌة الحدٌثة لمواجهة تحدٌات العصر ٘ـ42/1/4111 ٘ـ6/1/4111 األولى

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .دعو  لألمهات  وزٌ  العم  على المعلمات واعع ن عن البرنامج للطالبات وارسات الخطوة األولى

 .أف م تعلٌمٌة لتوعٌة الطالبات واألمهات –لقاء م  الطالبات وإلقاء المحاضر  وعرض عروض تقدمٌة  الخطوة الثانية 

 .توزٌ  المطوٌات والنشرات والملصقات فً أرجاء المدرسة الخطوة الثالثة

 .وتقٌٌم البرنامج -تكرٌم المشاركات فً البرنامج  طوة الرابعة الخ

 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6ىى

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

    ا٦ؽشاف اٌؼبَ اٌّذ٠شح ٠فػبئؾخ اٌؾش

 ،زٕبْ اٌغبِذٞ ،ؽش٠فخ اٌض٘شأٟ

 زّذح اٌسشثٟ
    رٕف١ز اٌجشٔبِح  ّقٍٝ اٌ ِؾشفبد

    رٕف١ز ثشٔبِح ِؼٍّخ د٠ٓ فبهّخ الِٟ

    إثشاء اٌّؼٍّبد ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ إؽشاف رشثٛٞ ِؾشفخ رٛػ١خ أعال١ِخ

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 فـ2341:ًًًًًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًًًًًً/ًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 
 
 



 
      

                     
                     

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                              

 

 
 .تعزٌز القٌم األخ قٌة والمهنٌة ، واستثمارها فً المجتم  التربوي التعلٌمً (5) :الـهـــدف الـعـــام            
                                                                       

 . األنشطة الصفٌة ، وغٌر الصفٌة بما ٌحقق تعزٌز القٌم األخ قٌةتنوٌ   (5/3):لًـدف التفصٌــاله          
 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ

 ِإؽشاد رؾمك اٌٙذف اٌذػُ اٌخبسعٟ
 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ

 **عالم بنات** 1

 

 
 

 ػبَ دساعٟ

 ٘ـ4114 -41 -11ِٓ 

 ٘ـ4111 -6 -12إٌٝ  
 

 

 
 

 .ًفش٠ك اٌؼّ -:ثؾش٠خلٜٛ 

ألننالَ  –أٚساق  -:ِغننزٍضِبد ِبد٠ننخ
 –أخٙننضح ػننشك  -أٌننٛاْ سعننُ  –

 –وزننننت ِٚشاخننننغ  -زبعننننت آٌننننٟ

ِدننالد ثمبف١ننخ  -ػجننبساد إسؽننبد٠خ

ِىنننبْ ػنننشك ٥ٌػّنننبي  –ِٕٛػننخ 
ػنننشٚك  –ٌٚزٕف١نننز ٚسؽنننخ اٌؼّنننً 

 .زبعٛث١خ

 (.لاير  111)  -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ
 

 +اٌّذ٠شح

 سائذح إٌؾبه
 +ٔٛسح ا١ِ٤ش

 ِشؽذح اٌطبٌجبد

 –١ّشح فالرخ ع

اٌٛو١ٍخ ثذس٠خ 
 .اٌغبِذٞ

 

 إٌؾبه  مشرفة

 

 
 

 

 

 
 

 

 هج١خ ػبِخ. 
 أِٙبد اٌطبٌجبد. 

 
 

 

 

أخفبك اٌغٍٛن اٌغٍجٟ  -
ٌنننننننذٜ اٌطبٌجنننننننبد فنننننننٟ 

 .اٌّدزّغ اٌّذسعٟ

اعنننننننزغالي اٌطبٌجنننننننبد  -
ٌخبِبد اٌج١ئنخ ٚاالعنزفبدح 

ِٕٙننننب فننننٟ أػّننننبي ف١ٕننننخ 

 . ِخزٍفخ

  
 
 
 

 

 
 

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خاٌٍّّىخ 

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛشئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



     
                     

                    

       
 :معلوماتىرامةىرنىالبرنامج -1

المدٌر  عائشة الشرٌف، رائد  النشاط نور  األمٌر ، مرشد  :اسم المسئول المباشر عن البرنامج .عالم بنات :اسم البرنامج 

 .الطالبات سمٌر  ف تة،الوكٌلة بدرٌة الغامدي
 :وصفىالبرنامجىوأهدافه -2

 *وصف البرنامج 
 فيذوقت التن

 مخرجات البرنامج أهداف البرنامج الخاصة
 إلى من

مهنععً ٌهععدف  –فنععً  –اجتمععاعً  –دٌنععً  –علمععً  –برنععامج ثقععافً 
إلى إشبا  رغبات الطالبات وتنمٌة مٌولهن وإكسابهن مهعارات جدٌعد  
وإعدادهن لمواجهعة متطلبعات الحٌعا  والتفاعع  مع  المجتمع  الخعارجً 

لبعات وتعزٌععز السعلوكٌات اعٌجابٌععة والقضعاء علععى بععض مشععاك  الطا
والقضعععاء علعععى السعععلوكٌات السعععٌئة معععن خععع   إلقعععاء المحاضعععرات 
والحلقععات التنشععٌطٌة و الععدورات المتنوعععة و االجتماعععات و الحععوافز 

 .التشجٌعٌة

- عروض حاسوبٌة -مج ت ثقافٌة -دورات منوعة: إصدارات

 .عروض لإلعما  الفنٌة والمهنٌة -برامج إ اعٌة  -

 .الطالبات :فئة المستيدفةال

  .ال ٌكرر :عدد مرات تكرار البرنامج

تنمٌععععععة مهععععععارات الطالبععععععات وإشععععععبا   - ٘ـ4111 -6-12 هـ1341 -16 -65

 .مٌولهن
تحقٌق التوازن بٌن المدرسعة و المجتمع   -

 .الخارجً
 .القضاء على بعض السلوكٌات السٌئة -
 .تعزٌز القٌم اعس مٌة  -

نفسياً     طالبة واعية و مثقفة -

واجتماعياً وصحياً معززه بقيم 
  .إسالمية

 :ىرالقتهىبأهدافىالخطةىالتذغولوةىإلدارةىالتربوةىوىالتعلومىبالمحافظةى -3

 عالقته بأهداف خطة اإلدارة التعميمية أهداف البرنامج 
 ( 5)  رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد       ..ً المجتمع التربوي التعلٌمًتعزٌز القٌم األخالقٌة والمهنٌة ، واستثمارها ف (5) :الهدف العام المنتمً إلٌه البرنامج

      دارةخطة اإلبلم ٌرد 

 .تنوٌع األنشطة الصفٌة ، وغٌر الصفٌة بما ٌحقق تعزٌز القٌم األخالقٌة (5/3) :األهداف  التفصٌلٌة أو  /الهدف 
 

      (  5/3) رقم الهدف   دارةخطة اإلبورد 
     ٌ دارةخطة اإلبرد لم 

 (ودولةىتوفورىكلفةىالبرنامجى:ىى)ىالتكلفةىالتقدوروةىللبرنامج -4

 .  ال ٌحتاج إلى تكلفة مالٌة                   ىىىىىىىى
                        ( لاير 300)ٌحتاج إلى تكلفـــة مالٌة . 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

 (:مراحله)ىمكوناتىالبرنامجى -5

 وقت التنفٌذ *** المراحل
 أو النواتج المتوقعة للمرحلةالمخرجات 

 إلى من

 .طالبة تحه مدرستها ألنها تشب  رغباتها ومٌولها  هـ1346-6-3 هـ1346-16-65 األولى
  طالبة صحٌحة الجسم -طالبة متزنة نفسٌا  -طالبة نظامٌة  -طالبة نظٌفة. 

ىىىخطواتىىتنفوذىالمرحلةىاألول

 .خصائص المرحلة العمرٌة ومعرفة حاجات مٌو  الطالباتاعط   على مشاك  الطالبات و الخطوة األولى

 .إعداد خطة البرنامج ومتطلباتذ من خامات وسج ت وتجهٌز مقرات األنشطة الخطوة الثانية 

 .متابعة تنفٌ  الخطة ومتابعة سلوك الطالبات وتنفٌ  البرنامج الخطوة الثالثة

 .البرنامج واستط   رأي الطالبات وتكرٌم المتمٌزات من معلمات وطالبات فً المرحلة األولى تقٌٌم أداء الطالبات وتفاعلهن م  الخطوة الرابعة 

 

 ***المراحل
 وقت التنفٌذ

 المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
 إلى من

 .طالبة مثقفة مبدعة تخدم مجتمعها ووطنها  هـ1346-2-62 هـ1346-4-2 الثانية

 نوةالثاىةخطواتىىتنفوذىالمرحل

 .اعط   على سلبٌات وإٌجابٌات المرحلة األولى واستط   رأي الطالبة الخطوة األولى

 .تزوٌد الخطة بالمستجدات والبرامج الجدٌد  وتجهٌز الخامات الخطوة الثانية 

 .متابعة تنفٌ  الخطة الخطوة الثالثة

 .جمٌ  المتمٌزات والمشاركات فً البرنامجتقٌٌم البرنامج واستط   رأي الطالبات ثم تكرٌم  الخطوة الرابعة 

ى
ى
ى



 :فروقىالعملىوالجكاتىىالمذاركةىفيىالبرنامج -6

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

 المهمة جهة العمل االسم أو الجهة  المهمة جهة العمل االسم أو الجهة 

 أم ربة منزل أميات الطالبات عاماإلشراف ال المديرة عائشة الشريف
تزويد الطالبات بميارات فنية 

 .ومينية جديدة
 .متابعة مشاكل الطالبات الصحية مستوصف التسامح طبيبة عامة .تنفيذ البرنامجإعداد الخطة و  رائدة النشاط نورة األمير 

    .معرفة مشاكل واحتياجات الطالبات مرشدة الطالبات سميرة سميمان فالتو

    .متابعة تنفيذ البرنامج الوكيمة بدريو محمد الغامدي 

تحقيق التواصل بين المدرسة وبقية  إشراف تربوي مشرفة النشاط
    .المدارس

ًادليكولًادللاذرىىىىىىىىىىىىىى

 .عائشة الشريف حامد:ًاالدــــمًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً:اؾموؼقــعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 فـ2341/ًًًًًًًًً/ًًًًًًًًًًً:ًًاؾمارقــخًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 ٘ـ25/6/1432ئٌٝ  ٘ـ21/12/1431ِٓ: خالي اٌفزشح   

                

 ٌُ ٠زؾمك رؾمك اعُ اٌجشٔبِظ د
رُ فٟ اٌٛلذ 

 اٌّؾذد

رأخش فٟ 

 اٌزٕف١ز 
 أُ٘ ِخشعبد اٌجشٔبِظ ٔغجخ اٌّزؾمك 

 .طالبة واعٌة باستخدام التقنٌة الحدٌثة لمواجهة تحدٌات العصر ٪21 - √ - √ مٛد اٌزم١ٕخثم١ّٕب ٔ 1

 ٪21-  √-  √ أفبٌزٕب فٟ رشاصٕب 2
 .طالبة متفاعلة مع تراثها القديم و حبها لوطنها بوسائل مختلفة -
 .طالبة محافظة على الهوية اإلسالمية في عصر الفضائيات -

 .طالبة واعية و مثقفة نفسياً واجتماعياً وصحياً معززه بقيم إسالمية ٪81-  √-  √ ػبٌُ ثٕبد 3

 .طالبات قادرات على التعام  م  قواعد اللغة خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ-  --  √ ٌغخ اٌنبد 4

 .هبٌجبد ِثبثشاد ٚ ٚاػ١بد رغؼ١ٓ ٌٍٕدبذ خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ-  --  √ فش٠ك اٌذػُ اٌؼٍّٟ 5

-  --  √ ٔؾٛ ث١ئخ إِٓخ 6
ِٚٓ خالي االعنزفبدح  فٟ ِجٕٝ فسٟ ٚآِٓ  ٓ اٌّغزٜٛ اٌقسٟ ٌٍطبٌجبد١رسغ - ٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗخبس

 .ِٓ اٌجشاِح اٌٛلبئ١خ

1 
ِؼٍّخ ثؼطبء راد ؽت 

 ٚٚالء
√  --  -

 خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ
 .أزظبَ اٌّؼٍّبد فٟ اٌذٚاَ ٚغشط زت اٌؼًّ ٚاالٔنجبه فٟ ٔفٛط إٌّزظّبد

 .ومقدرات للعلم طالبات منتظمات فً الدراسة بسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗخ-  --  √ أزظبِٕب أعبط رفٛلٕب 1

 .ٚإٌفغٟ ٚاالخزّبػٟ هبٌجخ ٚاػ١خ ثذٚس٘ب فٟ االعزمشاس ا٤عشٞ ٪81-  √-  √ األعشح عىٓ ٚأهّٕئبْ 5

 ٪21-  √-  √ فذ٠مبد اٌج١ئخ 12
 .هبٌجخ ٚاػ١خ ِسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّس١طخ ثٙب -

 .ثب٤خطبس اٌّس١طخ ثِٗدزّغ ٚاػٟ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚ -

 .هبٌجخ ِذسوخ ١ّ٘٤خ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚاٌّؾبسوخ ف١ٗ ٌخذِخ ِدزّؼٙب ٪21-  √-  √ ثؼمٌٕٛب ٔؾذد ارغب٘برٕب 11

 .هبٌجخ ِزذسثخ ػٍٝ ثؼل ا٤ػّبي ا١ٌذ٠ٚخ اٌجغ١طخ خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ - - - √ أرؼٍُ أٔب  ٚأعشرٟ 12

 .هبٌجبد ِزّىٕبد ِٓ اٌٍغخ ٚفسخ اٌمشاءح ٚفٓ ا٦ٌمبء ٚرّث١ً اٌّؼٕٝ ٚغ١ش٘ب  - ٗخبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍ-  --  √ ٌغزٟ ٌغخ اٌمشآْ 13

14 
ٔٛاوت اٌّذ١ٔخ ثزؼٍُ 

 االٔغ١ٍض٠خ

هبٌجنبد ٠مننذسْ ل١ّننخ رؼٍنُ اٌٍغننخ ا٦ٔد١ٍض٠ننخ ثد١ّننغ ِٙبسارٙنب ٚاالعننزفبدح ِٕٙننب فننٟ  خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ-  --  √

 .خ١ّغ ِدبالد اٌس١بح

 .هبٌجبد ِزفٛلبد فٟ ِبدح اٌش٠بم١بد ٠مذسْ أ١ّ٘زٙب ٚاٌزّزغ ثٙب خبسٞ اٌؼًّ ػ١ٍٗ-  --  √ اٌش٠بم١بد هش٠ك اٌزمذَ 15

 ثؼٍِٕٛب ٔجٕٟ ِغزمجٍٕب 16
هبٌجبد لبدساد ػٍٝ اعزخذاَ ِٙبساد اٌزفى١ش ف١ّب ٠سمك ٌٙٓ اٌزفٛق ٚاٌز١ّض فٟ  21٪-  √  √

 ِبدح اٌؼٍَٛ

 .ٟ اٌّٛاد االخزّبػ١خ هبٌجبد ِزفٛلبد ف ٪21-  √  √ ربس٠خٕب ٔجغ ؽنبسرٕب 11

 .فٟ خبٔخ رؾمك أٚ فٟ خبٔخ ٌُ ٠زؾمك ، ٚوزٌه فٟ خبٔخ رُ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد أٚ رأخش فٟ اٌزٕف١ز(  √) رٛمغ ػالِخ فؼ *             
 
 
 

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
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 ِذ٠شح اٌّذسعخ: ٠ؼزّذ                                                                                                                                                                                                                  

 .ػبئؾخ اٌؾش٠ف ؽبِذ: االعُ                                                                                                                                                                                                                 

 :اٌزٛل١غ                                                                                                                                                      

 

 

 

 د

 

 اٌجشاِظ

ٚ 

 األٔؾطخ

 ؽٛاي/ ؽٙش
 

 رٚاٌمؼذح /ؽٙش
 

 رٞ اٌسدخ /ؽٙش
 

 ِسشَ /ؽٙش
 

 ففش /ؽٙش
 

 سث١غ أٚي /ؽٙش
 

 سث١غ ثبٟٔ /ؽٙش
 

 خّبد أٚي /ؽٙش
 

 خّبد ثبٟٔ /ؽٙش
 

 سخت /ؽٙش
 

 ؽؼجبْ /ؽٙش

 األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع عاألسابٌ األسابٌع األسابٌع األسابٌع األسابٌع

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

                                             ثم١ّٕب ٔمٛد اٌزم١ٕخ 1
                                             أفبٌزٕب فٟ رشاصٕب 2
                                             ػبٌُ ثٕبد 3
                                             ٌغخ اٌنبد 4
فش٠ك اٌذػُ  5

 اٌؼٍّٟ
                                            

                                             ٔؾٛ ث١ئخ إِٓخ 6
ِؼٍّخ ثؼطبء راد  1

 ؽت ٚٚالء
                                            

أزظبِٕب أعبط  1

 رفٛلٕب
                                            

األعشح عىٓ  5

 ٚأهّٕئبْ
                                            

                                             فذ٠مبد اٌج١ئخ 12
ثؼمٌٕٛب ٔؾذد  11

 ارغب٘برٕب
                                            

                                             ٚأعشرٟأٔب أرؼٍُ  12
                                             ٌغزٟ ٌغخ اٌمشآْ 13
ٔٛاوت اٌّذ١ٔخ  14

 ثزؼٍُ االٔغ١ٍض٠خ
                                            

اٌش٠بم١بد هش٠ك  15

 اٌزمذَ
                                            

ثؼٍِٕٛب ٔجٕٟ  16

 ِغزمجٍٕب
                                            

ربس٠خٕب ٔجغ  11

 ؽنبسرٕب
                                            

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/ٌّزٛعطخ اٌّذسعخ ا
 



 

 
       

                     
                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

 

َ 

 
 اٌّزطٍجبد  اٌّذح اٌجشاِظ  

 اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ
 اٌذػُ اٌخبسعٟ

ِإؽشاد رؾمك 

 اٌّغبٔذح اٌشئ١غخ اٌٙذف

 ٘ـ46/41/4114 استقبال الطالبات المستجدات 1

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ػشك رمذ٠ّٟ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

اٌالئسخ   –ػجبساد رشز١ج١خ 

ِزوشح خقبئـ إٌّٛ  -اٌزٕظ١ّ١خ 
 .ب٘ذا٠ –

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ِشؽذح  –

 –اٌطبٌجبد 
 .سائذاد اٌفقٛي

- - 

رشز١ت ثطبٌجبد اٌقنف 

ا٤ٚي ٚرؼننننننننننننننننننننش٠فٙٓ 

ثخقننننننبئـ اٌّشزٍنننننننخ 
 .ثّشافك اٌّذسعخٚ

 ٘ـ11/41/4114 الٌوم الوطنً 2

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ػشٚك رمذ١ِخ  -: ِغزٍضِبد ِبد٠خ
 –ٌٛزبد  – أػالَ –ِط٠ٛبد  –

 .سفٛ

 (لاير 411)  -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

- ِذ٠شح اٌّذسعخ 
ِٕغٛثبد 

 اٌّذسعخ

- - 
رؼض٠ننننض ِؾننننبػش اٌسننننت 

 .ٚاٌٛالء ٌٍٛهٓ

 ٘ـ4114ؽٛاي  المشاركة فً رحلة الفضاء 3

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 
ػشك  –فٛس  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ِغبثمبد –ٚثبئم١خ  أفالَ –

 (-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ِؼٍّبد  –
 .اٌؼٍَٛ

- - 

اٌفخش ثٛخٛد سائذ فنبء 

ػشثننٟ عننؼٛدٞ ثننذخٛي 
 .اٌؼب١ٌّخ

 ٘ـ16/41/4114 الٌوم العالمً للمعلم 4

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ٔؾشاد   -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 -ِٚط٠ٛبد ػٓ أ١ّ٘خ اٌّؼٍُ  

 .سعبئً ؽىش ِٓ اٌطبٌجبد
 (-)-: ١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

 –اٌّغبػذاد  –
 -ئذح إٌؾبه سا

 .اٌطبٌجبد

- - 

رؼض٠ننننننننض دٚس اٌّؼٍننننننننُ 

ٚل١ّزنننننٗ فنننننٟ اٌّدزّنننننغ 

 . اٌّذسعٟ

 ٘ـ8/44/4114 سر السجناءأ 5

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –اعزّبساد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ِط٠ٛخ ػٓ خذِبد اعش اٌغدٕبء
 (-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 -ِذ٠شح اٌّذسعخ

 .ِشؽذح اٌطبٌجبد
- - 

 سفنغ ِؼ٠ٕٛنبد اٌطبٌجننبد

 .اٌالرٟ ٌٙٓ عدٕبء

 ٘ـ1/44/4114 الٌوم العالمً لغسل الٌدٌن 6
 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ػشك ثبٚس  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 -ِذ٠شح اٌّذسعخ

 –ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ 
- 

جخ ِٓ اٌٛزذح هج١

 اٌقس١خ

ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 

 .ثأ١ّ٘خ غغً ا١ٌذ٠ٓ

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح 

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



ِط٠ٛخ ػٓ و١ف١خ غغً  –ث٠ٕٛذ 

لطغ فبثْٛ ٚصػذ ػٍٝ  -ا١ٌذ٠ٓ

 . اٌطبٌجبد

 (11) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِؼٍّبد اٌّٛاد 

 .اٌؼٍّٟ

1 
 اكبر تجمع نسائً لمكافحة سرطان الثدي

 (الٌوم العالمً لمكافحة سرطان الثدي)
 ٘ـ11/44/4114

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ِط٠ٛبد ػٓ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 . عشهبْ اٌثذٞ

 (-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 
ِشؽذح  –

 ٌطبٌجبدا

- - 
ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 
ثأ١ّ٘ننخ اٌفسننـ اٌّجىننش 

 .ٌغشهبْ اٌثذٞ

 ٘ـ6/4/4111 شرب الحلٌب 1

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ِط٠ٛبد ػٓ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ػشك ثبٚسث٠ٕٛذ  –أ١ّ٘خ اٌس١ٍت 

 .رٛص٠غ ػجٛاد ز١ٍت –
 (لاير 111) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ّشؽذح اٌ –

 –اٌقس١خ 

 –بد اٌؼٍَٛ ِؼٍّ
 .ِؼٍّبد اٌؼٍّٟ

 ؽشوخ اٌّشاػٟ -
ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 

 .ثأ١ّ٘خ ؽشة اٌس١ٍت

 ٘ـ4111 صحة األسرة 5

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

ِط٠ٛبد ػٓ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

  -أ١ّ٘خ اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌقسخ 
 .ػشك رمذ٠ّٟ

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ِشؽذح  –

 –اٌقس١خ 
 –ٍَٛ ِؼٍّبد اٌؼ

 .ِؼٍّبد اٌؼٍّٟ

- 

هج١جخ ػبِخ ِٓ 

ِغزٛفف 
 .اٌزغبِر

اسرفنننبع اٌنننٛػٟ ثأ١ّ٘نننخ 

اٌىؾننف اٌننذٚسٞ ٌد١ّننغ 
 .أفشاد ا٤عشح

 ٘ـ1/1/4111 الٌوم العربً لمحو األمٌة 12

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 
 –اعزجبٔخ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .إػالٔبد -ٔؾشاد 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ذح ِشؽ –

 .اٌطبٌجبد

ِىزت أؽشاف خٕٛة 

 ؽشق
- 

ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 

ثأ١ّ٘ننننخ اٌمنننننبء ػٍننننٝ 

 .ا١ِ٤خ فٟ ِدزّؼٕب

 ٘ـ2/1/4111 التوعٌة بحمى الضنك 11

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ

 –ٔؾشاد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ػشٚك  –ٍِقمبد  –ِط٠ٛبد 
 .رمذ١ِخ

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

 ِذ٠شح اٌّذسعخ
ِشؽذح اٌطبٌجبد 

ِشؽذح  –

 –اٌقس١خ 

 –ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ 
 .ِؼٍّبد اٌؼٍّٟ

- 
ؽشوخ سػ 

 .اٌسؾشاد

ص٠ننننبدح اٌننننٛػٟ ثأ١ّ٘ننننخ 

اٌنننزخٍـ ِنننٓ ا٤ِننننبوٓ 

اٌزٟ ٠زٛاخذ ف١ٙب ثؼٛك 

 .زّٝ اٌنٕه

 ٘ـ2/1/4111 (الجنادرٌة)المهرجان الوطنً للتراث والثقافة  12

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 – أثش٠خلطغ  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ػشٚك  –أػالَ  –ث١خ ِالثظ رشا
 .رمذ١ِخ

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِذ٠شح اٌّذسعخ 
ِٕغٛثبد  –

 اٌّذسعخ

 

- - 

رفبػنننننً اٌطبٌجنننننبد ِنننننغ 

رشاثٙٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌّسبفظخ 
 .ػ١ٍٗ

 ٘ـ11/6/4111 ٌوم التدخٌن العالمً 13

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ٔؾشاد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ
ػشٚك  -ٍِقمبد  –ِط٠ٛبد 

 .رمذ١ِخ

 (.-) -:١خ رؾغ١ٍ١خ ١ِضأ

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

ِٕغٛثبد  –

 اٌّذسعخ
 

- 
ِسبمشح ِٓ 
خّؼ١خ ِىبفسخ 

 اٌزذخ١ٓ

ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 
ثأمننشاس اٌزننذخ١ٓ ػٍنننٝ 

 .اٌقسخ

رمننننذ٠ش اٌطبٌجننننخ ١ّ٘٤ننننخ  - - ِذ٠شح اٌّذسعخ .فش٠ك ػًّ -: لٜٛ ثؾش٠خ  ٘ـ1/1/4111 الٌوم الوطنً للدفاع المدنً 14



 –ٔؾشاد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ػشك  –ِط٠ٛبد  –ٍِقمبد 

 .بدوز١ج -رمذ٠ّٝ 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

ِشؽذح ِؼٍّبد 

ِؼٍّبد  –اٌؼٍَٛ 

 .اٌؼٍّٟ

ػّنً اٌننذفبع اٌّننذٟٔ فننٟ 

 .ِدزّؼٙب

 ٘ـ16/1/4111 أسبوع المرور 15

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ٔؾشاد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

ػشك  –ِط٠ٛبد  –ٍِقمبد 

 .وز١جبد -رمذ٠ّٝ 
 (.-) -:خ رؾغ١ٍ١خ ١ِضا١ٔ

 ِذ٠شح اٌّذسعخ
ِشؽذح ِؼٍّبد 

ِؼٍّبد  –اٌؼٍَٛ 

 .اٌؼٍّٟ

- - 

ص٠ننننننبدح أ١ّ٘ننننننخ ٚػننننننٟ 
اٌطبٌجخ ثئؽبساد اٌّشٚس 

ٚإؽنننبساد اٌّؾننننبح ِّننننب 

 .٠ض٠ذ ِٓ ٚػ١ٙب اٌثمبفٟ

 ٘ـ11/6/4111 أسبوع الشجرة 16

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ؽزالد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .سعِٛبد -ٍِقمبد 
 (.111) -:رؾغ١ٍ١خ ١ِضا١ٔخ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ

 -سائذح إٌؾبه 

 .ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ

- - 

رنننذس٠ت اٌطبٌجنننبد ػٍنننٝ 

ٔؾش ثمبفخ اٌنٛػٟ اٌج١ئنٟ 

 .ٚأ١ّ٘خ اٌزؾد١ش

 ٘ـ4114-1-41 أسبوع صحة األسنان 11

 .فش٠ك ػًّ: لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ثشؽٛساد : ِغزٍضِبد ِبد٠خ

  أعٕبِْؼدْٛ   -ػشٚك  –ٔؾشاد 
 .ٚفشػ

 (لاير 11: )  ١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ

ِذ٠شح اٌّذسعخ 

_ 
 اٌّشؽذح اٌقس١خ

- 

 
-  

ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 

ثأ١ّ٘ننننننخ فننننننسخ اٌفننننننُ 
 .ٚا٤عٕبْ

 ٘ـ48/1/4111 لدرنالعالمً ل ٌومال 11

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 
 –ِط٠ٛبد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ػشٚك -ٔؾشاد 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ

ّشؽذح اٌ -

 .اٌقس١خ

- 

ِخ ِٓ هج١خ ػب

اٌٛزذح اٌقس١خ 

 اٌثب١ٔخ

سفننننغ اٌننننٛػٟ اٌقننننسٟ 
ثأ١ّ٘ننننخ اٌزطؼنننن١ُ مننننذ 

اٌننذسْ ٚاٌّسبفظننخ ػٍننٝ 

 .اٌقسخ

 ٘ـ41/41/4111 الٌوم العامً لمرض السكري  15

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 

 –ِط٠ٛبد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ػشٚك -ٔؾشاد 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ
ِشؽذح اٌطبٌجبد 

ِشؽذح  –

 –اٌقس١خ 

 –ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ 
 .ِؼٍّبد اٌؼٍّٟ

 - -

ص٠نننبدح ٚػنننٟ اٌطبٌجنننبد 

ثّؼشفنننخ ِنننشك اٌغنننىش 
 .ٚو١ف١خ اٌٛلب٠خ ِٕٗ

 ٘ـ11/1/4111 الٌوم العامً لمكافحة المخدرات 22

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 
 –ِط٠ٛبد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ػشٚك -ٔؾشاد 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ

بٌجبد ِشؽذح اٌط

ِشؽذح  –
 –اٌقس١خ 

 .ِؼٍّبد اٌؼٍَٛ

 - -

رؼض٠نننض ثمبفنننخ اٌطبٌجنننبد 

ثّؼشفنننننننننننخ ِخنننننننننننبهش 
 .اٌّخذساد ٚردٕجٙب

 ٘ـ46/1/4111 ٌوم المٌاه العالمً   21

 .فش٠ك ػًّ -:لٜٛ ثؾش٠خ 
 –ِط٠ٛبد  -:ِغزٍضِبد ِبد٠خ

 .ػشٚك -ٔؾشاد 

 (.-) -:١ِضا١ٔخ رؾغ١ٍ١خ 

 ِذ٠شح اٌّذسعخ

ِشؽذح اٌطبٌجبد 
– 

 –ٌٕؾبه سائذح ا

ِؼٍّبد 
 .اٌّذسعخ

 - -
اسرفننبع ٚػننٟ اٌطبٌجننبد 

 .ثزشؽ١ذ اعزٙالن ا١ٌّبٖ



   

 

 

 

 د
 أُ٘ ِخشعبد اٌجشٔبِظ ٔغجخ اٌّزؾمك  رأخش فٟ اٌزٕف١ز  رُ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌُ ٠زؾمك رؾمك اعُ اٌجشٔبِظ

 .ٌمبدِخ ٚاالعزؼذاد ٌٙبص٠بدح ٚػٟ اٌطبٌجخ ثأ١ّ٘خ اٌّشزٍخ ا ٪22-  √ - √ استقبال الطالبات المستجدات 5

 .هبٌجخ ِسجخ ِٚؼزضح ثٛهٕٙب ٪22-  √-  √ الٌوم الوطنً 2

 ٪21-  √-  √ المشاركة فً رحلة الفضاء 3
 .هبٌجخ ِفزخشح ثبْ أٚي سائذ فنبء ػشثٟ ِٓ ٚهٕٙب -

 .بهبٌجخ رغؼٟ ٌٍزؼشف ثبٌؼبٌُ اٌّس١و ثٙ -

 .ّؼٍُ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخهبٌجخ ِسزشِخ ٌذٚس اٌ ٪21-  √-  √ الٌوم العالمً للمعلم 4

 .هبٌجخ ِزفّٙخ ١ّ٘٤خ اٌزىبفً االخزّبػٟ ٚدٚسٖ فٟ ز١بح ا٤فشاد ٪21-  √-  √ اسر السجناء 5

 . هبٌجخ ٚاػ١خ ثأ١ّ٘خ ٔظبفخ ا١ٌذ٠ٓ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ا٤ِشاك اٌّؼذ٠خ ٪81-  √-  √ الٌوم العالمً لغسل الٌدٌن 6

7 
اكبر تجمع نسائً لمكافحة 

 يسرطان الثد
√  -√  -81٪ 

هبٌجخ ٚاػ١خ ثنشٚسح أخشاء اٌفسـ اٌخبؿ ثغشهبْ اٌثذٞ الوزؾبفٗ ِجىشا ٚرغ١ًٙ 

 .ػالخٗ

 .هبٌجخ ِذسوخ ١ّ٘٤خ ؽشة اٌس١ٍت ٌٍّسبفظخ ػٍٝ لٛح ػظبِٙب ٚأعٕبٔٙب ٪81-  √-  √ شرب الحلٌب 8

 .أعشرٙب أفشاد أفشاد ا٤عشح ٌٍّسبفظخ ػٍٝ فسخ هبٌجخ ٚاػ١خ ١ّ٘٤خ اٌىؾف اٌذٚسٞ ٌد١ّغ ٌُ ٠أرٟ ِٛػذٖ-  - √ - صحة األسرة 9

 .ِسٛ ا١ِ٤خ خهبٌجبد لبدساد ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ ٔؾش ثمبف ٪81-  √-  √ الٌوم العربً لمحو األمٌة 50

 .هبٌجبد زش٠قبد ػٍٝ ِىبفسخ اٌسؾشاد إٌبلٍخ ٥ٌِشاك ٚاٌّسبفظخ ػٍٝ فسزٙٓ ٪21-  √-  √ التوعٌة بحمى الضنك 55

52 
الوطنً للتراث المهرجان 

 (الجنادرٌة)والثقافة 
 .هبٌجخ ِؼزضح ثزشاثٙب ِٚسبفظخ ػٍٟ ٠ٛ٘زٙب اٌٛه١ٕخ ٌُ ٠أرٟ ِٛػذٖ-  - √ -

 .هبٌجبد ٚاػ١بد ثّخبهش اٌزذخ١ٓ ػٍٝ فسخ ا٤فشاد ٚمشٚسح االِزٕبع ػٕٗ ٌُ ٠أرٟ ِٛػذٖ-  - √  ٌوم التدخٌن العالمً 53

 .هبٌجبد ٚاػ١بد ثأ١ّ٘خ دٚس اٌذفبع اٌّذٟٔ فٟ اٌّسبفظخ ػٍٝ ز١بح اٌجؾش ِٓ اٌّخبهش ٪21 - √ - √ لدفاع المدنًالٌوم الوطنً ل 54

 .هبٌجبد ٚاػ١بد ثنشٚسح رطج١ك لٛاػذ اٌّشٚس ٚاٌغ١ش ٪21-  √-  √ أسبوع المرور 55

 .هبٌجبد ِسبفظبد ػٍٝ ث١ئزٙٓ ٚمشٚسح زّب٠زٙب ٌُ ٠أرٟ ِٛػذٖ-  - √ - أسبوع الشجرة 56

 .هبٌجخ ٚاػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌّسبفظخ ػٍٝ فسخ اٌفُ ٚا٤عٕبْ ٌٍزّزغ ثقسخ خ١ذح ٪22-  √-  √ سنانأسبوع صحة األ 57

 .هبٌجبد ٚاػ١بد ثّذٜ خطٛسح اٌّشك ٪21-  √-  √ لدرنالٌوم العالمً ل 58

 .ٚاػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌٛلب٠خ ِٓ ِغججبد ِشك اٌغىش ٚمشٚسح ردٕجٗهبٌجخ  ٪81-  √-  √ مً لمرض السكريلالٌوم العا 59

 .هبٌجخ ٚاػ١خ ثّخبهش اٌّخذساد ٚمشٚسح ردٕجٙب ٌُ ٠أرٟ ِٛػذٖ-  - √ - الٌوم العامً لمكافحة المخدرات 20

25 
الٌوم العالمً لالقتصاد فً 

 المٌاه
 .هبٌجخ ِزفّٙخ ٌزشؽ١ذ اعزٙالن ا١ٌّبٖ 81٪-  √-  √

 .زٌه فٟ خبٔخ رُ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد أٚ رأخش فٟ اٌزٕف١زفٟ خبٔخ رؾمك أٚ فٟ خبٔخ ٌُ ٠زؾمك ، ٚو(  √) رٛمغ ػالِخ فؼ *             

 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 عذح/ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  حئال داس

 لغُ اٌزخط١و ٚاٌغ١بعبد/اٌزخط١و ٚاٌزط٠ٛش ئداسح

 55/اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ 

 



 
 

              

 هنُذٌ إنيكى  جهىد ػقىل فكشث وأيذٌ ػًهج وَفىس طًحج              

 هـ1341- هـ1341وقذيج نكى اخلطت انخشغيهيت هلزا انؼاو                  

 ىحنا وَشقً مبذسسخناوكاٌ  هذفنا أٌ  َؼرب ػٍ أَفسنا وحنقق طً               

 فيًا بيننا نيهًغ جنى اإلبذاع  وانخًيز وننساهى يف انىصىل وَخؼاوٌ                 

 هلزا انؼاو سائهني املىىل انقذيش أٌ َكىٌ ممٍ يخسابق يف اخلرياث                     

 انقذساثانؼًهيت انخؼهيًيت ويساهى يف حنًيت  يثشٌ  ويقذو يا                       

 واإليكاَاث نذي املؼهًاث وانطانباث ويصم إىل يشاحب ػهيا                       

 ،،،يٍ انؼطاء وانخطىس                                            

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا حُسن 
البدء، حُسن 

 .الختام

 

 سر النجاح أن      
 تكون مخلصاً ألهدافك

 

 ال تقنع 
بما دون 
 النجوم

 

اتجه نحو 
الشمس دومًا 

ولن ترى 
 .لظالل أبداً ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


