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 العربية الصعودية اململكة

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة جدة

 التدطيط والتطوير ادارة

 قصم التدطيط والصياشات

 

 اخلطة التػػًمًة  لمىدزضة لمجاٌىية العاغسة ظدة

 يـ3413/3412العام الدراشي 

 

 َػسؾ١ اإلداز٠ املدزض١ٝ                              َدٜس٠ املدزض١                              

 شٜٓب ْاٜـ األمحدٟ  .أ                زدا٤ ضًُٝإ عبٝد                                    .  أ

 ز٥ٝط١ قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات/ َػسؾ١ ايتدطٝط                                                إغساف/َسادع١ 

 ضعاد عبدا هلل غازٟ  .أ                                                      مسري٠ امحد نٝؿٞ. أ

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزس
 َٛقع املدزض١ 

 ن١ًُ َدٜس٠ املدزض١ 

 املكد١َ 

 اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًُدزض١ 

 تػهٌٝ أعغا٤  فسٜل اـط١ 

 َٗاّ أعغا٤ فسٜل اـط١ 

 ُاعات فسٜل ايتدطٝطادت 

 اضتُاز٠ تػدٝط ايٛاقع يًُدزض١ 

 ْتا٥ر ؼًٌٝ ضٛات 

 بٝإ ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف 

 ايكغاٜا املًش١ 

 ًِٝزؤ١ٜ  ٚزضاي١ اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتع 

 زؤ١ٜ ٚزضاي١  املدزض١ ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠ ظد٠ 

 ابسش ايكِٝ باملدزض١ 

 ب١ٝ ٚايتعًِٝاألٖداف ايعا١َ ٚايتفض١ًٝٝ  يإلداز٠ ايعا١َ يًرت 

 األٖداف ايعا١َ ٚايتفض١ًٝٝ يًُدزض١ 

 ايرباَر ٚاملػسٚعات 

 ٞايُٓٛذز ايس٥ٝط 

 منٛذز تٛثٝل ايرباَر ٚاملػسٚعات 

 اؾدٍٚ ايصَين 

 منٛذز َتابع١ ايرباَر 

 بٝإ بايرباَر ايجابت١ يف املدزض١ 

 خامت١ 

 َالسل اـط١ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 املد١ٜٓ أٚ ايكس١ٜ يتع١ًُٝٝاملسس١ً ا املدزض١ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ اؾٗاش

 قافع١ دد٠ ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠ اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 ايدٚاّ زقِ املدزض١ ايٛشازٟ ايتعًِٝ ايدٚاّ تازٜذ ايتأضٝظ َهتب االغساف

 صباسٞ 34417 سهَٛٞ صباسٞ ٖـ1400/1401 ايٛضط

 ايربٜد االيهرتْٚٞ ٛإايعٓ عدد ايطايبات ٖاتف املدزض١

6602602 332 
األْديظ غازع ايربٜدٟ ظٛاز َدازع 

 ايبٝإ ايُٓٛذد١ٝ

s-g-10@jgedu.gov.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدرسةبيانات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلنـــــــــــــــــة املــــــــــــديزة
 ...أما بعد .. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أفضل األنبياء واملزسلني 

ٚإداز٠ ,سً٘ َٚطتٜٛات٘ ايضٛز٠ اؾدٜد٠ يًتعًِٝ ٚاجملتُع ال ميهٔ هلا إٔ تهٕٛ إال بتعًِٝ تتٛافس فٝ٘ غسٚط اؾٛد٠ ايػا١ًَ  يف ناف١ َساإٕ 

ؼسٜو املٛاٖب ٚايكدزات يهٌ َٔ ايعاًَني ٚاإلداز٠ يتشطني اإلْتاد١ٝ ٚاؾٛد٠  ٚذيو َٔ خالٍ اؾٛد٠ ايػا١ًَ متجٌ غهال تعاْٚٝا ألدا٤ ايعٌُ

ٖٚٞ :٠ ايٓادش١ يف أٟ إداز٠ ٖٚرا ٜتغُٔ املكَٛات األضاض١ٝ ايجالث١ ألدا٤  اؾٛد اييت ٜتِ اختٝازٖا بعٓا١ٜ بػهٌ َطتُس َٔ خالٍ فسم ايعٌُ

 فسم ايعٌُ -املطتُس يًعًُٝات ايتشطني -اإلداز٠ ايتػازن١ٝ

َٔ ٖرا املٓطًل ناْت طُٛساتٓا يف ٚعع اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُدزض١ عٝح ٜهٕٛ ايعٌُ نُٓع١َٛ تع١ًُٝٝ تسب١ٜٛ َتها١ًَ يًتعًِٝ  تٗتِ 

  .تطٝع إٔ ْبين دٌٝ طُٛح َبدع ٜٓافظ ع٢ً ايعامل١ٝ ست٢ ْط بايهفا١ٜ ايٓٛع١ٝ ٚيٝظ ايهفا١ٜ ايه١ُٝ ملدسداتٗا

 فكل الشكز والتقديز ألعضاء فزيق التخطيط على هذا اجلهد املبارك الذي أبزس خطتنا التشغيليت وأخزجها على الىجه املطلىب 

                                                                                     

 ةمديرة الثانوية العاشرة جبد                                                                                                                                      

   رجاء سليمان عبيد                                                                                                                                           
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باملدرصة فزيق التخطيط كلنة

 :أَا بعد .. اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝد املسضًني 

  ر ايت١ُٝٓ ٚ َعاؾ١ َػهالت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝـٛاشٕ ٚ ايٛفا٤ مبتطًبات خطط ٚبساَـع ايتعًُٝٞ املتـٜعد عسٚز٠ َٔ أدٌ ايتٛض يف فاٍ ايتعًِٝ ايتدطٝط

ٚز ايتعًِٝ يف إعداد ٚيف ظٌ ايكٓاع١ املتصاٜد٠ بأ١ُٖٝ د .ي٘ ايٛعٞ ايتدطٝطٞ  ٧ْٝٗإٔ  ٚالبد  ٜٓذحٚايتدطٝط فٔ ٚممازض١ ٚيٝظ فسد ْعسٜات ٚيهٞ 

عسٚز٠ ًَش١ ٚأصبح يف فاٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ املٛاطٔ ايضاحل ايكادز ع٢ً اإلْتاز ٚاملػازن١ يف مجٝع فاالت ايت١ُٝٓ أصبح ايتدطٝط االضرتاتٝذٞ 

 .ز٥ٝطًٝا يًٛصٍٛ إىل أع٢ً َطت٣ٛ َٔ ايفاع١ًٝ  َتطًبًاايعٌُ عُٔ خط١ ع١ًُٝ 

ٔ ايٛاقع اؿايٞ ٚنريو ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ ايٛعع املتٛقع بعد تٓفٝـر  عملعًَٛات ٚايبٝاْات اييت ٜتِ مجعٗا ٜعتُد ايتدطٝط ع٢ً ا إذ        

دد٠  ٖـٛ تػـدٝط ايٛاقـع ٚؼدٜـد ْكـاط      / فهاْت أٚىل خطٛات إعداد اـط١  ايتػػًٝ٘ يًُدزض١ ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ   اـط١

األٖداف اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚايتفض١ًٝٝ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف خطتٗا ايعػس١ٜ  ٚقد ؼسٜٓا عٓد ٚعع بساَر َٚػسٚعات  ل َٔاييت تٓطًايك٠ٛ ٚايغعف  

طتكب١ًٝ   َع اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ايطادض١ َعاؾ١ ْكاط ايغعف َع اضتٝعاب املتػريات ٚاملطتذدات يف املٝدإ ايرتبٟٛ مبا ٜتفل َع أٖدافٓا ٚتطًعاتٓا امل

 نٝد ع٢ً عسٚز٠ اؿسظ ع٢ً املتابع١ ٚايتكِٜٛ املطتُس يألٖداف ٚايرباَر ٚاملػسٚعات   ايتأ

 .ضدد اهلل اـط٢ ٚأَدْا بايعٕٛ ٚايتٛفٝل

 فريق التخطيط                                                                                                                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وديسة املدزضة

 زجاء ضمًىاُ عبًد

 الىكًمة

 اإلدازيىُ املعمىىُ

 الدين .1

 اللغة العربية .2

 االجتماعيات  .3

 العلوم المسلكية .4

 اللغة االنجليزية .5

 (كيمياء–فيزياء –أحياء )العلوم .6

 رياضيات .7

 مواد عملية .8

 مرشدة طالبية -1

 كاتبة -2

 مراقبة -3

  محضرة مختبر -4

 املطتددوىُ

 حارس -1

 عاملة نظافة  -2

 اهلًكن التٍعًىٌ لمجاٌىية العاغسة
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ط االجتماعاتفًر

 تػكًن فسيل اخلطة 

  الفسيل  أعطاءوٍاقػة اضتىازة تػدًص الىاقع املعبأة وع. 

 لمىدزضةاخلطة التػػًمًة  اعتىاد 
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 رشنٍو فشٌق اىزخغٍظ ورىصٌغ ادلهبً ػيى االػضبءثشبُ :   االجزَبعٍىضىع 

 اػضبء فشٌق اخلغخادلسزفٍذاد ٍِ االجزَبع                                       هـ11/11/1431/   اىزبسٌخ                            االثْني     اىٍىً            (  1)  االجزَبع   

 جذوه اإلػَبه
 تػكًن فسيل التدطًط 

 تىشيع املّاً واملطئىلًات عمى أعطاء الفسيل والتىشيع يكىُ غاوال لكافة وساحن اخلطة 

 تعبئة بٍىد اضتىازة تػدًص الىاقع 

 (التخمًن وفل احملاوز واملعايري) االضتىازة  إعداد ومدص 

 حتديد ٌكاط الكىة والطعف ، الفسص والتّديدات 

 حتديد الكطايا املمخة 

 حتديد  األِداف العاوة والتفصًمًة اليت تٍاضب تػدًص الىاقع 

 اختًاز الرباوج اليت   حتكل األِداف 

  (3-2-1)إعداد مناذج اخلطة 

 بعة التٍفًر وتٍعًي اضبازة تػىن ذلكاإلغساف عمى تٍفًر الرباوج ووتا 

 تىضًح اهلدف وَ أعداد اضتىازة تػدًص الىاقع لمىدزضة 

 وٍاقػة آلًة تعبئة كافة بًاٌات وجدوه االضتىازة ، وإيطاح املصادز اليت يتي االعتىاد عمًّا  وذلك وَ خاله عسض كافة بٍىد االضتىازة. 

 وٍاقػة آلًة إعداد ومدص اضتىازة التػدًص 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 ؼدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف , ٚايفسظ ٚايتٗدٜدات  يف ايبٝإ املدضط يريو

 .اؼدٜد ايكغاٜا املًش١ يًُدزض١ ٚاييت ؼتاز إىل األٚي١ٜٛ يف َعاؾتٗ

 .َٚط٦ٛيٝات  سح األعغا٤ ع٢ً االيتصاّ بهاف١ َاٚزد يف بٓٛد االدتُاع ٚنريو االيتصاّ بايصَٔ احملدد يًُٓاقػ١ ٚايتطًِٝ نال ملا اضٓد أيٝ٘ َٔ َٗاّ

 .ضبل يإلطالع ٚإبدا٤ املس٥ٝات ٚاملالسعات ٚاالعتُاد  باْ٘ ضٝتِ تطًِٝ َػسف١ اإلداز٠ املدزض١ٝ ناف١ َا تعسٜف اعغا٤ ايفسٜل

 :حمضش االجزَبع 

 ٚٚمت َٓاقػ١ ددٍٚ االعُاٍ بايتفضٌٝ نُا ًٜٞ....  ايرتسٝب باؾُٝع 

 :مت عُد اهلل ٚتٛفٝك٘ ايبد٤ يف

 .هٌٝ فسٜل ايتدط١ َٔ َدٜس٠ املدزض١ , َطاعد٠ املسغد٠ ايطالب١ٝ ايهاتب١ , زا٥د٠ ايٓػاط املساقب١تػ

 ١ يًعاّ ايطابل َٚا قبً٘ ٚيًعاّ اؿايٞ مت تعب١٦ بٓٛد اضتُاز٠ تػدٝط ايٛاقع َٔ ٚاقع املدزض

 ٚفل َادٕٚ باضتُاز٠ ايتػدٝط َٚا ظٗس بٗا َٔ ْكاط ق٠ٛ ٚععف ٚفسظ ٚتٗدٜدات( ايتشًٌٝ ٚفل احملاٚز ٚاملعاٜري) مت اعداد ًَدط االضتُاز٠ 

 .ؼتاد٘ املدزض١ ٚاٚي١ٜٛ ذيومت ؼدٜد ْفاط ايك٠ٛ ٚايغعف ٚايفسظ ٚايتٗدٜدات يًُدزض١ ٚفل َادٕٚ يف اضتُاز٠ ايتػدٝط ٚٚفل َا 

 مت ؼدٜد ايكغاٜا املًش١ يًُدزض١

 سددت االٖداف ايعا١َ ٚايتفض١ًٝٝ يًُدزض١ ٚاييت تٓاضب تػدٝط املدزض١ َٚد٣ استٝادٗا يتشكٝل ٖرٙ االٖداف 

 مت اعداد االضتُاز٠ ٚمناذز اـط١ املدزض١ٝ

 ًُٝ٘ يالطالع عًٝ٘ َٚٓاقػت٘ ٚابدا٤ املس٥ٝات ٚاملالسعات ٚاعتُادٙمت اضٓاد نٌ عٌُ يًعغ٠ٛ املهًف١ ٚؼدٜد  املٛعد احملدد يتط

 :رىجٍهبد ورىطٍبد
 تٛخٞ ايدق١ ٚاملضداق١ٝ اثٓا٤ ايتعب١٦ ٚايتاند َٔ صش١ َا دٕٚ

 تطًِٝ نٌ عغ٠ٛ َااضٓد ايٝٗا َٔ اعُاٍ ٚتطًُٝ٘ يف املٛعد احملدد

 

 . ويف اخلزبً اسأه اهلل اإلخالص يف اىؼَو واىزىفٍق

 ملدرسةمديرة ا
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 فزيق التخطيط لتيفيذ الربامج                                                                      قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 املواو واملضؤوليات الوظيفة االصه

 اإلشزاف العاً َدٜس٠ رجاء سليمان عبيد

 

 

 .ٚاإلغساف ٚايتكِٜٛ 

 . اإلشزاف واملتابعة ٚن١ًٝ و

 .ىيل الوالء واالٌتىاء لموطَ ووتابعة فزيل العىن إعداد ووتابعة تٍفيذ بزاوج رعاية الضموك عمى ودار العاً ، وبزاوج تع َسغد٠ طالب١ٝ ر

 ووتابعة الطالبات املوِوبات.  إعداد بزاوج لتفعيمة املشاركة واألٌشطة الالصفية ووتابعة تٍفيذِا وَ قبن املعمىات والطالبات ، وتوفري اخلاوات واملضتمشوات لمرباوج زا٥د٠ ايٓػاط هـ

 َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ هـ
 تفعين حتضني الكفاية الداخمية ووتابعة الطالباتتٍفيذ بزاوج ل

 َع١ًُ تسب١ٝ ف١ٝٓ ن
 تٍفيذ املضابكات الفٍية  لمىشاركة يف املضابكات املدتمفة

 َع١ًُ فٝصٜا٤ أ
 تٍفيذ بزاوج لتفعين األوَ والضالوة داخن املبٍى واملشاركة يف األٌشطة الالصفية ووتابعة تٍفيذِا وَ قبن املعمىات والطالبات

 َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ س
 تٍفيذ بزاوج لتفعين حتضني الٍجاح الٍوعي لمطالبات يف المغة االجنميشية

 َع١ًُ زٜاعٝات ن
 تٍفيذ بزاوج لتفعين الضالوة الصخية  داخن املبٍى واملشاركة يف األٌشطة الالصفية ووتابعة تٍفيذِا وَ قبن املعمىات والطالبات

 َع١ًُ يػ١ عسب١ٝ غ
 .تعشيش  الضموك عمى ودار العاً ، وبزاوج تعىيل الوالء واالٌتىاء لموطَ ووتابعة فزيل العىن تٍفيذ بزاوج 
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطةلل األول  اعاالجتنعلى  تخطيطتوقيع فزيق ال

 مـــالحعــات التوقيع العنــــــل املضـــــــــــــــيد إليوــــــــــا اصـــــــه املـوظفــــــة الزقه

   َدٜس٠ رجاء سليمان حممد عبيد  .11

 ٚن١ًٝ و  .12
  

 َسغد٠ طالب١ٝ ر  .13
  

 زا٥د٠ ايٓػاط هـ  .14
  

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ هـ  .15

   َع١ًُ تسب١ٝ ف١ٝٓ ن  .16

   ع١ًُ فٝصٜا٤َ أ  .17

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ س  .18

   َسغد٠ صش١ٝ ن  .19

   َع١ًُ يػ١ عسب١ٝ غ  .20
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 ٍْبقشخ اسزَبسح اىزشخٍض واىقضبٌب ادليذخ واخزٍبس اىرباٍجثشبُ :   االجزَبعٍىضىع 
 أػضبء فشٌق اخلغخادلسزفٍذاد ٍِ االجزَبع                                       هـ4/12/1431اىزبسٌخ                               األسثؼبء     اىٍىً            (  2)  االجزَبع   

 جذوه االػَبه
 ت املطًٛب١ إلدسا٤ ايتضشٝح ايالشَّٓاقػ١ اضتُاز٠ ايتػدٝط يًُدزض١ املعبأ٠ ٚاملعتُد٠ َٔ َػسف١ اإلداز٠ املدزض١ٝ َع إٜغاح ايتعدٜال .1

 َٓاقػ١ ؼًٌٝ ًَدط اضتُاز٠ ايتػدٝط .2

 دزاض١ ايكغاٜا املًش١ يًُدزض١ ٚإدسا٤ َاًٜصّ َٔ تعدٜالت .3

 زض١ ملداألٖداف ايعا١َ ٚايتفض١ًٝٝ يًُدزض١  ٚذيو َٔ أٖداف اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ايطادض١  يإلداز٠  َع  أعغا٤ فسٜل ايتدطٝط ٚاييت تٓاضب تػدٝط ا اختٝاز .4

َداز ايعاّ ايدزاضٞ , َع األخر يف اختٝاز ايرباَر املال١ُ٥ َع فسٜل اـط١ ٚاييت ؼكل األٖداف املدتاز٠ َٔ بساَر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يإلداز٠ ٚإ تهٕٛ َٓاضب١ يًصَٔ ع٢ً  .5

 االعتباز ٚعع بساَر تعاجل ايكغاٜا املًش١ بكدز اإلَهإ 

 ٘ , ٚايتهًٝف بإعداد مناذز اـط١ املطًٛبإضٓاد ايرباَر ألعغا٤ ايفسٜل نال يف ؽضض .6

 ؼدٜد َٛعد ملٓاقػ١ مناذز اـط١ َع َدٜس٠ املدزض١ ٚإبدا٤ املس٥ٝات ٚاملالسعات .7

 :حمضش االجزَبع
 :مت االدتُاع بفسٜل ايتدطٝط ٚذيو ملٓاقػ١ ددٍٚ األعُاٍ ايطابل  

 َٚٔ ثِ ايرتسٝب باؿاعسات سٝح مت َٓاقػ١ ايبٓٛد ايٛازد٠ يف ددٍٚ األعُاٍ   بدأ االدتُاع باؿُد ٚايضال٠ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني

 ٚإضٓاد نٌ َالسع١ يًعغ٠ٛ املدتض١ فٝ٘ َٓاقػ١ اضتُاز٠ ايتػدٝط يًُدزض١ املعبأ٠ ٚاملعتُد٠ َٔ َػسف١ اإلداز٠ املدزض١ٝ َع إٜغاح ايتعدٜالت املطًٛب١ إلدسا٤ ايتضشٝح ايالشّ
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت ؼًٌٝ ًَدط اضتُاز٠ ايتػدٝط ٚؼًٌٝ ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف ٚايفسظ ٚايتٗدٜدات

 تػدٝط املدزض١ ٚؼكل اهلدفمت اختٝازاالٖداف ايعا١َ ٚايتفض١ًٝٝ يًُدزض١  ٚذيو َٔ اٖداف اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ايطادض١  يالداز٠  َع  اعغا٤ فسٜل اـط١ ٚاييت تٓاضب 

 ٤ ايفسٜل نال يف ؽضض٘ ,  َٚتابعتٗا ٚطسٜك١ تٓفٝرٖا َٚتابع١ َآمت َٚامل ٜتِ تٓفٝرٙمت إضٓاد ايرباَر ألعغا

 مت إدزاز ايرباَر اييت ؽط ٖدف تفضًٝٞ ٚاسد يف منٛذز ٚاسد ٚايرباَر املعدٙ َٔ قبٌ اإلداز٠

 مت ؼدٜد َٛعد ملٓاقػ١ مناذز اـط١ َع املدزض١ ٚإبدا٤ املس٥ٝات ٚاملالسعات

 

  اإلطالع عمى األِداف وودى وٍاضبتّا وع الىاقع الفعمٌ لمىدزضة   رىجٍهبد ورىطٍبد

 
 

  .                     ويف اخلزبً اسأه اهلل اإلخالص يف اىؼَو واىزىفٍق                                                                                  

 مديرة املدرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطةللالجاىي   االجتناععلى  تخطيطتوقيع فزيق ال

 مـــالحعــات التوقيع العنــــــل املضـــــــــــــــيد إليوــــــــــا اصـــــــه املـوظفــــــة الزقه

   َدٜس٠ رجاء سليمان حممد عبيد  .1

 ٚن١ًٝ و  .2
  

 َسغد٠ طالب١ٝ ر  .3
  

 زا٥د٠ ايٓػاط هـ  .4
  

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ هـ  .5

   َع١ًُ تسب١ٝ ف١ٝٓ ن  .6

   َع١ًُ فٝصٜا٤ أ  .7

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ س  .8

   َسغد٠ صش١ٝ ن  .9

   َع١ًُ يػ١ عسب١ٝ غ  .10
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ىيَذسسخاخلغخ اىزشغٍيٍخ  اػزَبد:   االجزَبعٍىضىع 

 جذوه اإلػَبه أػضبء فشٌق اخلغخادلسزفٍذاد ٍِ االجزَبع                            هـ12/1431/   22اىزبسٌخ                               االثْني     اىٍىً            (  3)  االجزَبع 
 .َٓاقػ١ مناذز اـط١ َع أعغا٤ ايفسٜل ٚإدسا٤ َا ًٜصّ َٔ تعدٜالت  .1

 .إعتُاد اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُدزض١ َٔ قبٌ مجٝع أعغا٤ ايفسٜل  .2

 .يف ايصَٔ احملدد يهٌ بسْاَر , ع ايطابل إعتُاد تهًٝف األعغا٤ مبط٦ٛي١ٝ َتابع١ ٚتٓفٝر ايرباَر ٚفل ايتٛشٜ .3

 .يًُط٦ٛي١ عٔ تٓعِٝ إعباز٠ اـط١ ؿفعٗا ( َبٝغات  –َطٛدات ) تطًِٝ ناف١ ايُٓاذز ٚاملطبٛعات اـاص١ باـط١  .4

 ٝٗات ٚتٛصٝاتتٛد .5

 :حمضش االجزَبع
 :مت االدتُاع بفسٜل ايتدطٝط ٚذيو ملٓاقػ١ ددٍٚ األعُاٍ ايطابل  

 ٚايضال٠ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني َٚٔ ثِ ايرتسٝب باؿاعسات سٝح مت َٓاقػ١ ايبٓٛد ايٛازد٠ يف ددٍٚ األعُاٍ   بدأ االدتُاع باؿُد

 َٓاقػ١ مناذز اـط١ َع اعغا٤ ايفسٜل يهٌ َٔ االٖداف ايعا١َ ٚاـاص١  ٚادسا٤ بعض ايتعدٜالت مبا ٜال٥ِ استٝاز املدزض١ 

  بعد َٓاقػتٗا َٚٓاقػ١ قتٛاٖا ٚاالتفام عًٝٗا أعغا٤ ايفسٜل  ٖـ َٔ قبٌ 1431/1432دزض١ يًعاّيًُإعتُاد اـط١ ايتػػ١ًٝٝ. 

 مت تهًٝف االعغا٤ مبتابع١ ايرباَر يف ايصَٔ احملدد 

  يًُط٦ٛي١ عٔ تٓعِٝ إعباز٠ اـط١ ؿفعٗا( َبٝغات  –َطٛدات ) تطًِٝ ناف١ ايُٓاذز ٚاملطبٛعات اـاص١ باـط١ 

 رىجٍهبد ورىطٍبد

 وتابعة تٍفًر كن بسٌاوج وتدويَ املعىقات اليت حتىه دوُ تٍفًره                                               

 . ويف اخلزبً اسأه اهلل اإلخالص يف اىؼَو واىزىفٍق

 مديرة املدرسة                                                                                                                                                                                                                 
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطةللالجالح  االجتناععلى  تخطيطتوقيع فزيق ال

 مـــالحعــات التوقيع العنــــــل املضـــــــــــــــيد إليوــــــــــا اصـــــــه املـوظفــــــة الزقه

 ٚن١ًٝ و  .1
  

 َسغد٠ طالب١ٝ ر  .2
  

 زا٥د٠ ايٓػاط هـ  .3
  

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ هـ  .4

   تسب١ٝ ف١َٝٓع١ًُ  ن  .5

   َع١ًُ فٝصٜا٤ أ  .6

   َع١ًُ يػ١ الًٝص١ٜ س  .7

   َسغد٠ صش١ٝ ن  .8

   َع١ًُ يػ١ عسب١ٝ غ  .9

 ٚن١ًٝ و  .10
  

 



 

 

 

 

  

 

 

 ضتىازة تػدًص واقع املدزضةالسجىع إىل اب     

 ومدص اضتئىازة التػدًص
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

                 

   تشخٌص الواقع المدرسً استمارةملخص      

              
 مالحظات الفرص والتحدٌات للمدرسة المعاٌٌر حاورالم ورقة

ال 
أٚ

:
ض١

دز
ًُ

 ي
١ٝ

ُع
جملت

ٚا
 ١

ٝ٦
بٝ

 اي
َح

ال
امل

 

َٛقع املدزض١ ْٚٛع 

 ايطسٜل املؤدٟ إيٝٗا

ايطسم املعبد٠ ٚضٗٛي١ ايٛصٍٛ يًُدزض١ حيتطب َٔ ايفسظ ٚايعهظ 

 .َٔ ايتٗدٜدات 

 سٞ األْديظ ش ايربٜدٟ

يطٗٛي١ ايٛصٍٛ  فسص٘

 ل ضٌٗ ايٛصٍٛ إيٝ٘ايطسٜ يًُدزض١

 َعبد

ٚظا٥ف َٚٗٔ أٚيٝا٤ 

 األَٛز

ٚز قد ؼتطب َٔ ايفسظ أٚ ايتشدٜات سطب املٗٔ ++َٗٔ أٚيٝا٤ األّ

ايػايب١ يد٣ أٚيٝا٤ األَٛز ٚاملطت٣ٛ املعٝػٞ هلِ َٚد٣ دعِ أٚيٝا٤ األَٛز 

 .يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

 عطهسٜٕٛ

الزتفاع املطت٣ٛ  فسص١

املعٝػٞ ٚدعِ أٚيٝا٤ 

 ألَٛزا

 أطبا٤ َٚٗٓدضٕٛ

 أعُاٍ سس٠

 سسفٕٝٛ

  

أِٖ األْػط١ 

االقتضاد١ٜ يف 

اجملتُع احملٝط 

 باملدزض١

األْػط١ االقتضاد١ٜ باجملتُع احملٝط باملدزض١ قد ٜهٕٛ َٔ ايفسظ 

 .املتاس١ أٚ َٔ ايتشدٜات احملٝط١ يًُدزض١ 

 َسانص ػاز١ٜ

فسص١ اجياب١ٝ تطاعد 

 فُع َدازع َٚدازع خاص١ بساَر َتٓٛع١ع٢ً تٓفٝر 

 بٓٛى 



 َسانص صش١ٝ َٚطتػفٝات خاص١ ٚسه١َٝٛ

             

                          
 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

ٝا 
اْ

ث
 :

ت
با

اي
ط

اي
َعدالت ايتشام  

ايطايبات بايضف 

 األٍٚ 

 

 (ْطب١ ايُٓٛ)

%  3.5:                                                       ايتعًِٝ اؿهَٛٞ يف 

يػري ايطعٛدٜات,  ٚذيو يف ساٍ قبٍٛ املدزض١ %  0.08يًطعٛدٜات  ٚ 

يًُٓٛ , أَا إٕ ناْت ظسٚف املدزض١ غري َطاعد٠ ع٢ً ايُٓٛ أٚ قاب١ً 

 .يًُٓٛ بػهٌ نبري فال ٜتِ ايٓعس إىل املعٝاز

يػري ايطعٛدٜات َٔ غري %  3يًطعٛدٜات ,  ٚ %  6ايُٓٛ عٔ  ٚإذا شاد 

 .ٚدٛد ظسٚف خاص١ ٜعّد ذيو َٔ ْكاط ايغعف باملدزض١ 

 َع األخر يف االعتباز قدز٠ املب٢ٓ االضتٝعاب١ٝ    

 ْطب١ ايُٓٛ  ٚايتػري بني ايطٓتني  ايطابكتني يف ايتعًِٝ اؿهَٛٞ

ْكط١ ععف بطبب 

ايكدز٠ االضتٝعاب١ٝ 

  تتشٌُ ايصٜاد٠يًُب٢ٓ ال

 %28.4- ْطب١ منٛ ايطعٛدٜات

 %33.3- ْطب١ منٛ غري ايطعٛدٜات

  

َٚا ْكط (  إمجايٞ عدد ايطايبات  )  َـٔ %  5:  يف ايتعًِٝ األًٖٞ   

 أٚ شاد عٔ ذيو ٜعد ععفًا َع األخر يف االعتباز قدز٠ املب٢ٓ االضتٝعاب١ٝ  

  بني ايطٓتني  ايطابكتني يف ايتعًِٝ األًْٖٞطب١ ايُٓٛ  ٚايتػري

  
 !DIV/0# مج١ً ْطب١ ايُٓٛ

 ْطب١ املعٝدات
يًجاْٟٛ  ٚإٕ ػاٚشتٗا تعترب َٔ % 6جيب أال تتذـاٚش ْـطــب١ املعـٝدات  

 .ْكاط ايغعف يًُدزضـ١ ٚايعهظ صشٝح 

 ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١ ْطب١ املعٝدات
ايط١ٓ 

 ايطابك١
فا٠٤ امل١ٝٓٗ زفع ايه

يًُعًُات ٚاضتدداّ 

ٚضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ 

يف  غسح املعًَٛات 

َٚتابع١ اإلداز٠ اؾاد٠ يف 

زفع املطت٣ٛ ايعًُٞ 

 يطايبات املدزض١

 %0.0 %0.0 أٚىل

 %0.0 %1.6 ع/ثا١ْٝ

 %0.0 %0.0 أ/ثا١ْٝ 

 %0.0 %0.0 ع/ثايح

 %2.7 %0.0 أ/ ثايح

ب تٛشٜعات ْط

ايطايبات ٚفل 

َعدالت ايدزدات 

 ايه١ًٝ يًٓذاح

يُٝعد َٔ ْكاط ( فأنجس %  75)جيب إٔ  حيكل ايٓطب ايتاي١ٝ يف ف١٦ 

 :ايك٠ٛ يًُدزض١  ٚإال ُعد َٔ ْكاط ايغعف يف تٛشٜعات ْطب  ايٓذاح 

 فأنجس %  65: األٍٚ  ثاْٟٛ 

 فأنجس %  75: ايجاْٞ ثاْٟٛ 

كدٜس ايطايب١ يف ْطب١ ت

 ايضف
 ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

ايط١ٓ 

 ايطابك١
ْطب١ ايغعف يف 

َعدالت ايٓذاح يًضف 

ايجايح أدبٞ +ايجاْٞ  

يهجس٠ إداشات املعًُات 

 %85.3 %75.2 األٍٚ

 %100.0 %85.5 ع/ ْٞ ايجا



ٚغٝابٗٔ  ٚاْتداب  %76.6 %63.4 أ/ ايجاْٞ  فأنجس %  75: ايجايح ثاْٟٛ 

املعًُات,مما أثس ع٢ً 

َطت٣ٛ ؼضٌٝ ايطايب١ 

ايعًُٞ ,ٚع٢ً ايٓٛاسٞ 

 ايٓفط١ٝ عٓدٖا

 %96.6 %87.2 ع/ايجايح 

 %86.5 %63.6 أ/ ايجايح 

             

             
 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

ٝا 
اْ

ث
 :

ت
با

اي
ط

اي
 

 ُٜعد َٔ ْكاط ايغعف   َٚا شاد عٔ ذيو%   1املعدٍ ايطبٝعٞ يًتطسب  ْطب ايتطسب 
 ايط١ٓ  ايطابك١ ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

  

0.6% 0.0% 

شٜاد٠ أٚ ْكضإ  

ْطب١ اـسجيات 

ايٓادشات يف ايط١ٓ 

ايٓٗا١ٝ٥  خالٍ 

 ايعاَني  األخرئٜ  

إذا شادت ْطب١ ايٓذاح يًدسجيات يف ايعاّ ايجاْٞ عٔ ايعاّ  ايطابل    

تـُعد %  5ُدزض١ ٚإذا اخنفغت بٓطب١ُٜعد ْكط١ ق٠ٛ يً%   5ي٘ مبعدٍ 

 . ْكط١ ععف , َٚابني ايٓطبتني تعترب ْكط١ قاٜد٠  

فأنجس تعد  %  95إذا ناْت ْطب١ ايٓذاح يًدسجيات يًعاّ األٍٚ   -

 .  أٟ شٜاد٠ يف ايٓطب١ يف ايعاّ ايتايٞ ْكط١ ق٠ٛ يًُدزض١ 

ْطب١ 

ايٓذاح 

ايه١ًٝ 

 يًضف 

 ك١ايط١ٓ ايطاب ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

ايفسم 

بني 

 ايٓطبتني

ثايح  

 ع/
100.0% 100.0% 0.0% 

/ ثايح 

 أ
100.0% 97.3% -2.7% 

سـسن١ اْتكــاٍ 

ايطايبات َٔ  ٚ إىل 

 املدزض١

فتـُعد %  5يٛ شادت ْطب١ ســسن١ اْتكاٍ ايطايبــات إىل املدزضــ١ عٔ 

َع ( َٓطك١ طسد ) ٚايعهظ صشٝح ( َٓطك١ درب) ْكطــ١ قـ٠ٛ 

 .ع١ قدز٠ املب٢ٓ االضتٝعاب١ٝ يف ذيو َالس

 ايط١ٓ ايطابك١ ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١
أضباب ْفٌ يًطايبات             

ايسغب١ يف يًشضٍٛ ع٢ً 

ْطب عاي١ٝ ٚاْتٗا٤ 

يف  األَٛز أٚيٝا٤ أعُاٍ

 املًُه١

-2.9% -3.4% 

 ايفسم بني ْطبيت سسن١ االْتكاٍ يف ايطٓتني األخريتني

-0.5% 



 ْٛع١ٝ ايٓتا٥ر 

 .فأنجس َٚا ْكط عٔ ذيو ُٜعد َٔ ْكاط ايغعف % 80ْطب١ ايٓذاح يف املاد٠ نهٌ   

 .نُعدٍ يًتشطٔ ايٓٛعٞ يف االزتكا٤ يًُطت٣ٛ األع٢ً َٔ خالٍ ايفسم بني ايطٓتني % 10بايٓطب١ يهٌ َاد٠ فاملطًٛب ؼكٝل  

 فأنجس%  90حيطب َعٝاز ايتشطٔ ايٓٛعٞ يًشاصالت ع٢ً ف١٦  

 :  فكط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ %  89 - 75ٚاؿاصالت ع٢ً 

 .  فأنجس ْكط١ ق٠ٛ % 10 

 .  فأقٌ ٜعترب ْكط١ ععف %  5

ٜسدع إىل ٚزق١ ايطايبات 

 ( 6) ددٍٚ زقِ 

             
             

 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

ٝا 
اْ

ث
 :

ت
با

اي
ط

اي
 

/ َع١ًُ )َعدٍ  

 (طايب١

طايب١  ٚتكسب (  20: ) َع١ًُ  (  1) عدد  

 اإلداب١ ألقسب عدد صشٝح 

َا شاد عٔ ٖرا املعدٍ أٚ ْكط فٗٛ ْكط١  -

 .    ععف 

 ايعاّ اؿايٞ

  

 ع١ًَُ/ طايب١ 13

عدد ضاعات 

ممازض١ ايطايب١ 

 يألْػط١

ضــاعات أضــبٛعًٝا  ( 4-3) املطـًٛب ؼكٝل 

َٚا شاد عٔ ذيو أٚ ْكط (  ْكط١ قـ٠ٛ ) يتعد  

 . عٔ ضاع١ ْٚضف  فٗٛ ْكط١ ععف 

4 
القتٓاع ايطايبات غط١ 

ايٓػاط ايالَٓٗذٞ 

ٚٚض١ًٝ فعاي١ يف تفسٜؼ 

طاقات كتًف١ يدٜٗٔ 

َٔ خالٍ ايٓػاط 

صفٞ,باإلعاف١ ع٢ً ايال

 أثسٙ يف تعدٌٜ ضًٛنٗٔ

عدد األْػط١ غري 

ايضف١ٝ ـد١َ 

 ايطايبات

إذا بًؼ عدد األْػــط١ غري ايضف١ٝ يف  ايعاّ 

ْػاطًا ( 15إىل  10)ايدزاضٞ              َٔ

 8) تُـُعد ْكط١ ق٠ٛ يًُدزضـ١ َٚا ْكط عٔ    

)  أْػط٘ ُٜعد ْكطـ١ ععف , َٚا شاد عٔ ( 

 .ٜـُعد ْكطـ١ ععف نريو  ْػاطًا( 25

 ايط١ٓ ايطابك١

4 

عدد املػهالت 

اييت تػهٌ ظاٖس٠ 

عا١َ بني ايطايبات  

ٚبني ايطايبات 

 ٚاملعًُات

نًُا شاد عدد املػهالت ٚخاص١       

املػهالت ايطًٛن١ٝ ٚاألخالق١ٝ  ُعدّ  ذيو 

َٔ ْكاط ايغعف يف املدزض١ َع األخر يف 

بات ٜٚرتى تكدٜس االعتباز إمجايٞ عدد ايطاي

ذيو  ملػسف١ اإلداز٠ املدزض١ٝ َٚدٜس٠ املدزض١ 

 إمجايٞ عدد املػهالت

غٝاب ايطايبات ٜعترب 

 ْكط١ ععف
0 
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بٓا٤ ع٢ً آثاز املػهالت ايطًب١ٝ أٚ اإلجياب١ٝ  

. 

ْطب١ اْتعاّ 

 ايطايبات

يف املسس١ً %   95َعدٍ اْتعاّ ايطايبات 

 ايجاْٜٛــ١ 

 .كط١ ععف َٚا ْكط عٔ ذيو فٗٛ ْ

 ايط١ٓ ايطابك١ ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

92.2% 94.1% 

              

 

 
                         

 َالسعات ايفسظ ٚايتشدٜات املعاٜري احملاٚز ٚزق١

جا
اي

ث
 :

ٞ
ض

دز
امل

 ٢
بٓ

امل
 

:                         ايكسب ٚايبعد عٔ

إداز٠ ايرتب١ٝ  -1

        ٚايتعًِٝ             

 باحملافع١

ُٜعد قسب املدزض١ َٔ إداز٠ ايرتب١ٝ       

ٚايتعًِٝ َٚهاتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٚسنص 

 .اإلغــساف َٔ ايفسظ املتاس١ 

ٚبايٓطــب١ يًُدازع ايكسٜبــ١ َٓٗا ٜعتُد 

األَــس ع٢ً َــد٣ ايدعِ َٔ عدَ٘ يف 

 .استطابٗا نفسص١ أٚ تٗدٜد 

 (3)نِ 1

َهاتب  -2  فسص١

 ب١ٝ ٚايتعًِٝايرت
 (4)نِ  2

 َٚدازع اؿٞ -3
 87/ب 17/ّ 41/خ أقسب َدازع ايبٓات -3

 ٛذد١ُٝايسٜاض ايٓ أقسب َدازع ايبٓني -3

 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز

 أعـــداد ايفضــٍٛ 
                                                                                           

 فضٌ  24ــ  18َٔ 
11   

نجافــ١  

ايطــايبـــات يف 
 :املدازع األ١ًٖٝ 

جيب إٔ تهٕٛ ْطب١ ايفضـٍٛ ذات     

 فسص١ %0.0 َدازع أ١ًٖٝ



أقٌ :                                 ) ايهجاف١ ايفضٍٛ

 .   فأنجس% 75( طايب١   20َٔ

 :املدازع اؿه١َٝٛ املطتأدس٠ 

ايفضـٍٛ ذات ايهجاف١   جيب إٔ تهٕٛ ْطب١ 

طايب١  35ـ  20َٔ:                                 ) 

 .فأنجس% 50( 

 : املدازع ذات املباْٞ اؿه١َٝٛ 

جيب إٔ تهٕٛ ْطب١ ايفضـٍٛ ذات     

َٔ :                                ) ايهجاف١  

 . فأنجس% 50( طايب١  40ــ36

% 50ٔإذا اخنفغت ايٓطب١ يف أٟ َٓٗا ع

 .    ُعدت َٔ ْكاط ايغعف  

 %0.0 سه١َٝٛ َطتأدس٠

 %0.0 َباْٞ سه١َٝٛ

َـعـــدٍ ْضــٝب 

ايطــايبــ١ َٔ 

 املطاس١ املدضض١ 

طايب١ ُٜعد َٔ / َرت َسبع (  2)  إذا شاد عٔ   

َرت َسبع ( 1.25) ٚيٛ ْكط عٔ .  ْكاط ايك٠ٛ 

 .  ْكاط ايغعف  طايب١ ُٜـعد َـٔ/  

 ايط١ٓ ايطابك١

 ق٠ٛ ْكط١
3.09 

َسافل ايٓػاط  

 باملدزض١ 

نًُا تٛفست املسافل ٚاضتددَت بفاع١ًٝ عد 

 . ذيو َٔ ْكاط ايك٠ٛ يًُدزض١ 
 (املب٢ٓ املدزضٞ ) ٚزق١   َٔ (   5)   ٜسادع ددٍٚ زقِ 

 ز ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ يضٝا١ْ املب٢ٓ املدزضٞ َسٙ يف ايػٗس عدد َسات ايضٝا١ْ

             

             
 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

عا
اب

ز
  :

 ١
فٝ

سا
غ

إل
١ ا

٦ٝ
هل

ا

١ٝ
ُٝ

عً
يت

ٚا
 

َتٛضط ضٓٛات 

 اـرب٠    

تعد ْكط١ ق٠ٛ َٚا ْكط  ضٓٛات فأنجس( 7)

 . ضٓٛات تعترب َٔ ْكاط ايغعف( 5)عٔ 

 ايعاّ اؿايٞ
 ْكط١ ق٠ٛ

25 

املتٛضط ايعُسٟ 

 ملٓطٛبات املدزض١

ض١ٓ ٜعد َٔ ْكاط ايك٠ٛ  50ض١ٓ إىل  30َٔ 

َٚا عدا ذيو شٜاد٠ أٚ ْكضا ٜعد َٔ ْكاط 
49 
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 ْكط١ ق٠ٛ ايغعف

ْطب١ اؿاصالت 

 ع٢ً َؤٖالت تسب١ٜٛ  

فأنجس َٔ اؿاصالت ع٢ً %  75ْطب١       

(   َٔ ايعدد اإلمجايٞ يًُعًُات) َؤٌٖ تسبٟٛ 

 .ُٜعد عُٔ ْكاط ايكـ٠ٛ يًُدزض١ 

ٚإذا ْكضت ْطـب١ اؿاصالت ع٢ً   -

ٜعد عُٔ ْكاط %  50َؤٖـٌ تسبٟٛ عٔ 

 .ايغعف 

 ايعاّ اؿايٞ

 ْكط١ ق٠ٛ
64.7% 

ْطب١ اؿاصالت 

ع٢ً َؤٖالت غري 

 تسب١ٜٛ  

فأقٌ ٜعد ْكط١ ق٠ٛ % 25إذا ناْت ايٓطب١ 

فأنجس % 50يًُدزض١ ٚإدا ناْت ايٓطب١ 

 ٜعد ْكط١ ععف يًُدزض١

35.3% 

عدد املٓطٛبات 

ْٚطب١  ايعذص 

 ٚايصٜاد٠ 

%  10إذا شادت ْطب١  ايعذص أٚ ايصٜاد٠ عٔ 

 .فُٝعد ٖرا ْكط١ ععف 

ملعسف١ املٛاد اييت ٜصٜد  ْطب١ ايصٜاد٠ ْطب١ ايعذص

فٝٗا اٚ ٜٓكط ْضٝب 

املع١ًُ عٔ املعٝاز ٜسدع 

إىل ٚزق١ اهل١٦ٝ 

 اإلغساف١ٝ

0.0% 17.6% 

َتٛضط ْضٝب 

 املع١ًُ َٔ اؿضط

سض١ أضبٛعٝا َٚا خايف (  24ــ  21) َٔ  

ٚ شٜاد٠ فٝعد ْكط١ ععف ذيو ْكضاًْا أ

يًُدزض١ ٚتكسب اإلداب١ ألقسب عدد صشٝح  

 . 

13 

ملعسف١ املٛاد اييت ٜصٜد 

فٝٗا اٚ ٜٓكط ْضٝب 

املع١ًُ عٔ املعٝاز ٜسدع 

إىل ٚزق١ اهل١٦ٝ 

 اإلغساف١ٝ

ْطب١ املعًُات 

ايعاَالت  يف أعُاٍ 

 غري ايتدزٜظ

ُٜب٢ٓ ع٢ً ْطــب١ املعًُات غري ايكا٥ُـات     

بايتـدزٜظ إىل مجــ١ً املعًُـات عٝح ال 

 % .10تتذاٚش

#DIV/0! 

  

ْطب١ اْتعاّ 

 املعًُات 

ضٛا٤ نإ %  7املعٝاز املكبٍٛ يًػٝاب ٖٛ  

 ايػٝاب بعرز أٚ بدٕٚ عرز َٚا شاد عٔ  ذيو

ُٜعد ْكط١ ععف  أٟ إ املعٝاز املكبٍٛ 

 فأنجس% 93يالْتعاّ ٖٛ 

 ايط١ٓ ايطابك١ ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

 ْكط١ ععف
89.7% 88.8% 
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سسن١ تٓكٌ 

 املعًُات 

ٚنًُا قٌ فٗٛ % 5املعدٍ املكبٍٛ يًٓكٌ ٖٛ 

 .ٜعد ْكط١ ععف% 5ْكط١ ق٠ٛ َٚا شاد عٔ 

 ْطب١ املٓكٛالت يف ايط١ٓ ايطابك١ ١ْطب١املٓكٛالت يف ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك

  
6.5% 3.6% 

 ايساغبات يف ايٓكٌ ايساغبات يف ايٓكٌ

12.9% 3.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

             
 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

عا
اب

ز
  :

١ٝ
ُٝ

عً
يت

ٚا
 ١

فٝ
سا

غ
إل

١ ا
٦ٝ

هل
ا

 

ِٜ األدا٤ تكٛ

ايٛظٝفٞ ملٓطٛبات 

 املدزض١

إذا ٚصًت ْطب١ اؿاصالت ع٢ً :    ايك٠ٛ 

فأنجس تعترب ْكط١ %  50تكدٜس ممتاش إىل 

ق٠ٛ يًُدزض١ ,  أٚ ٚصًت ْطب١ اؿاصالت 

ٚ ْطب١ اؿاصالت ع٢ً %  25ع٢ً ممتاش

تـُعد َٔ ْكاط %   75تكدٜس دٝد ددًا إىل 

 .ايك٠ٛ نريو 

اؿاصالت ع٢ً إذا ْكضت ْطب١ : ايغعف 

, ٚاؿاصالت ع٢ً  % 25تكدٜس ممتاش عٔ 

, أٚ ٚددت ْطب١ % 50تكدٜس دٝد ددًا عٔ 

  -َٔ اؿاصالت ع٢ً تكدٜس َسعٞ 

تكدٜسغري املسعٞ باملدزض١ تـُعد َٔ ْكاط 

 .ايغعف باملدزض١ 

أٟ ساالت مل ترنس يف ْكاط : احملاٜد٠ 

 .ايك٠ٛ أٚ ايغعف 

 ايط١ٓ ايطابك١

ُٛظفات متٝص يف األدا٤ يً

ٚنفا٤ات ممتاش٠ 

يًُٛظفات اؿاصالت 

 ع٢ً تكدٜس ممتا

 ايٓطب١ ايتكدٜس

 %65.7 ممتاش

 %31.4 دٝد ددا

 %0.0 دٝد

 %2.9 َسعٞ

 %0.0 غري َسعٞ

 %0.0 بدٕٚ تكدٜس

 %100.0 اجملُٛع

َعدٍ األْػط١ غري 

ايضف١ٝ اييت تػسف 

عًٝٗا املع١ًُ أٚ 

 زى فٝٗاتػا

املعٝــاز املكبــٍٛ ملعـدٍ األْػـــط١ اييت تػسف 

(  5 -3) عًٝٗا املعًُــ١أٚ تػازى فٝٗا ٖـٛ 

َع١ًُ َٚا شاد أٚ ْكط عٔ ذيو ُٜعد / أْػط١ 

 .ْكط١ ععف

سسظ إداز٠ املدزض١  ايط١ٓ ايطابك١

ع٢ً ايتٓٛع يف ايٓػاط 

ٚاضتػالٍ املسافل 

 املتعدد٠ يف املدزض١ ا
4 

ب أثٓا٤ ايتدزٜ

 اـد١َ 

إذا ٚصًت ْطب١ اؿاصالت ع٢ً تدزٜب  

ٚأنجس % 10فأنجس   ٚ% 25َتدضط إىل 
 ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١ ايتدزٜب ايضباسٞ

ايط١ٓ 

 ايطابك١

سسظ  عدد َٔ 

املٛظفات  ذٚات 



يًشاصالت ع٢ً ايتدزٜب ايعاّ  ُعـّد ذيو  َٔ 

 ْكاط ايك٠ٛ يًُدزض١ 

ٚإذا شادت ْطب١ اؿاصالت ع٢ً تدزٜب  -

يف ايفرت٠ ) َتدضط يف ايعاّ ايٛاسد

, ٚاؿاصالت ع٢ً %   75عٔ ( ايضباس١ٝ

عّد ذيو َٔ ْكاط %  30ايعاّ عٔ ايتدزٜب

ايغعف ؿضٍٛ  ايتدزٜب ع٢ً سطاب 

ايتدزٜظ                    ٚأٟ تدزٜب يف ايفرت٠ 

 .املطا١ٝ٥ تعد ْكط١ ق٠ٛ يًُدزض١

ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ع٢ً   %40.0 %25.6 َتدضط

ايتطٜٛس يف املٓٗر 

يدزاضٞ َٚطت٣ٛ ا

 ؼضٌٝ ايطايب١ ايعًُٞ
 %14.3 %0.0 تدزٜب عاّ

 ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١ ايتدزٜب املطا٥ٞ
ايط١ٓ 

 ايطابك١

 ْكط١ ق٠ٛ
 %2.9 %7.7 َتدضط

 %0.0 %0.0 تدزٜب عاّ

ايعذص ٚايصٜاد٠ يف 

 أعداد املطتددَني
 0 َطتددَات 0 َساضٌ 0 سازع

  

              

 
            

             
 َالسعات ْكاط ق٠ٛ ٚععف املدزض١ املعاٜري احملاٚز ٚزق١

عا
اب

ز
  :

١ٝ
ُٝ

عً
يت

ٚا
 ١

فٝ
سا

غ
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١ ا
٦ٝ
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ْطب١ إداد٠  

 اؿاضٛب

 55يف ايعاّ األٍٚ  ٚ% 50إذا شادت ايٓطب١ عٔ 

يف ايعاّ ايتايٞ تُعد َٔ ْكاط ايك٠ٛ %  

ُٜعد ْكط١ %  40ٔ يًُدزض١ , َٚا ْكط ع

 .ععف يف املدزض١

 ايط١ٓ ايطابك١ ايط١ٓ َا قبٌ ايطابك١

 ْكط١ ق٠ٛ

89.7% 97.1% 

املػهالت 

ٚايتشكٝكات بني 

 َٓطٛبات املدزض١ 

نًُا شاد عــدد املػــهالت ٚاْعهظ 

أثسٖـا ضـًبًا ع٢ً األدا٤ عّد ذيو َٔ ْكاط 

ايغعف , ٚايعهظ صشٝح َع األخر يف 

يٞ َٓطٛبات املدزض١ , ٜٚرتى االعتباز إمجا

تكدٜس ذيو ملػسف١ اإلداز٠ املدزض١ٝ َٚدٜس٠ 

 .املدزض١ 

 عدد املػهالت

 ْكط١ ق٠ٛ

0 



 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املطــابكات اييت 

فــاشت فٝٗا املدزض١ 

بأسد املسانص 

ايجالخ عًــ٢ 

َـطــت٣ٛ املُـــًهــ١ 

أٚ احملافع١ خالٍ 

 ايعاَني ايطابكني 

َسانص َتكد١َ   نًُا سضًت املدزض١ ع٢ً

يف املطابكات استطب  ذيو َٔ ْكاط ايك٠ٛ 

 (  َٔ املسنص األٍٚ إىل ايجايح ) يًُدزض١ 

 (اهل١٦ٝ اإلغساف١ٝ )   َٔ  ٚزق١  (  11)  ٜسادع ددٍٚ زقِ 

فا
عا

إ
ت

 ..أخس٣ ترنس  

أٟ ْكـاط قـ٠ٛ أٚ ععف أٚ فـسظ  أٚ ؼدٜات 

أٚ إضـٗاَات َدزض١ٝ يف خد١َ إداز٠ ايرتب١ٝ 

ٚايتعًِٝ  أٚ اجملتُع احمل٢ً  مل تسد يف املعاٜري 

 .ايطابك١ تطذٌ 

 (إعافات أخس٣    )ٜسادع  ٚزق١  
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                                        ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠     / املدزض١                                                                                                                                                                 اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 هــ1432/ هــ 1431ىيسْخ اىسبثقخ وٍب قجو اىسبثقخ ىيؼبً احلبيل    ( يف اىجٍئخ اخلبسجٍخ ) واىفشص واىزهذٌذاد ( يف اىجٍئخ اىذاخيٍخ ) ثٍبُ ثْقبط اىقىح واىضؼف                    

 الـعـهـــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  م  البهد 

 البيئـــة اخلـارجيــــــــــــــــــة  البيئـة الداخليــــــــــــــة 

 مـالحـظــــــــات 
 تـهـديــــــــــــــد  فـزصــــة  ضـعـــــــــف  قــــــــــوة 

ما قبل 

  السابقة
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 السابقة 

ما قبل 

 السابقة

السهة 

 السابقة

ما قبل 

 السابقة
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 السابقة
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          َٛقع املدزض١ ْٚٛع ايطسٜل املؤدٟ إيٝٗا   1

          ٚظا٥ـ َٚٗٔ أٚيٝا٤ األَٛز   2

          يف اجملتُع احملٝط باملدزض١  االقتضاد١ٜػط١ أِٖ األْ  3

يا 
اى

ث
 )

ت 
ــا

ــــ
ـــــ

ـــــ
ــــ

الب
طـ
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          ( ْطب١ ايُٓٛ ) ايطايبات بايضـ األٍٚ   ايتشامَعدالت   1

          ْطب١ املعٝدات   2

          تٛشٜعات ْطب ايطايبات ٚؾل َعدالت ايدزدات ايه١ًٝ يًٓذاح   3

  ْطب ايتطسب   4

. 

 

        

شٜاد٠ أٚ ْكضإ ْطب١ اـسجيات ايٓادشات يف ايط١ٓ ايٓٗا١ٝ٥ خالٍ   5

 ايعاَني األخرئٜ 

         

          سسن١ إْتكاٍ ايطايبات َٔ ٚإىل املدزض١   6

          نقطة قوة         نقطة ضعف          نقطة محاٌدة                                                               
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 هــ1432/ هــ 1431ىيسْخ اىسبثقخ وٍب قجو اىسبثقخ ىيؼبً احلبيل    ( يف اىجٍئخ اخلبسجٍخ ) واىفشص واىزهذٌذاد ( يف اىجٍئخ اىذاخيٍخ ) ثٍبُ ثْقبط اىقىح واىضؼف                

 لـعـهـــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ا م  البند 

 البيئـــة اخلـارجيــــــــــــــــــة  البيئـة الداخليــــــــــــــة 

 مـالحـظــــــــات 
 تـهـديــــــــــــــد  فـزصــــة  ضـعـــــــــف  قــــــــــوة 

ما قبل  

 السابقة 

السهة 

 ة السابق

ما قبل 

 السابقة
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 السابقة
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          ْٛع١ٝ ايٓتا٥ــــــــــــــر   6

          َعدٍ املع١ًُ َٔ ايطايبات   7

          عدد ضاعات ممازض١ ايطايب١ يألْػط١   8

          عدد األْػط١ غري ايضؿ١ٝ ـد١َ ايطايب١   01

00  
عدد املػهالت اييت تػهٌ ظاٖس٠ عا١َ بني ايطايبات ٚبني ايطايبات 

 ٚاملعًُات 

         

          ْطب١ إْتعاّ ايطايبات   01

جا 
ثال

 )
ى

بي
امل

 

ي
س

در
امل

 

0  

          إداز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ باملٓطك١ ( 1: ايكسب ٚايبعد عٔ 

          َٚسانص اإلغساف ( 2

          َٚـدازع اؿـٞ ( 3

          نقطة قوة         نقطة ضعف       نقطة محاٌدة 
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 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠                                            / املدزض١                                                                                                                                                                 اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 ٖــ1432/ ٖــ 1431ًط١ٓ ايطابك١ َٚا قبٌ ايطابك١ يًعاّ اؿايٞ    ي( يف ايب١٦ٝ اـازد١ٝ ) ٚايفسظ ٚايتٗدٜدات ( يف ايب١٦ٝ ايداخ١ًٝ ) بٝإ بٓكاط ايك٠ٛ ٚايغعف 

 الـعـهـــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  م  البهد 

 البيئـــة اخلـارجيــــــــــــــــــة  البيئـة الداخليــــــــــــــة 

 مـالحـظــــــــات 
 تـهـديــــــــــــــد  فـزصــــة  ـــف ضـعــــــ قــــــــــوة 
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          أعـداد ايؿضٍٛ   1

          نجاؾ١ ايطايبات يف ايؿضٍٛ   2

          َعدٍ ْضٝب ايطايب١ َٔ املطاس١ املدضض١   3

          َساؾل ايٓػاط باملدزض١   4
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          َتٛضط ضٓٛات اـرب٠   0

          ْطب١ اؿاصالت ع٢ً َؤٖالت تسب١ٜٛ   1

          ْطب١ اؿاصالت ع٢ً َؤٖالت غري تسب١ٜٛ   2

          عـدد املٓطٛبات ْٚطب١ ايعذص ٚايصٜاد٠   3

          َتٛضط ْضٝب املع١ًُ َٔ اؿضط   4

          ْطب١ املعًُات ايعاَالت يف أعُاٍ غري ايتدزٜظ   5 

          نقطة قوة         نقطة ضعف          نقطة محاٌدة    
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 مـالحـظــــــــات 
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          ْطب١ إْتعاّ املعًُات   6

          سسن١ تٓكٌ املعًُات   7

          تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ ملٓطٛبات املدزض١   8

01  
َعدٍ األْػط١ غري ايضؿ١ٝ اييت تػسف عًٝٗا املع١ًُ أٚ 

 تػازى ؾٝٗا 

         

          ايتدزٜب أثٓا٤ اـد١َ   00

          ايعذص ٚايصٜاد٠ يف أعداد املطتددَني 01

          ْطب١ إداد٠ اؿاضٛب   02

          املػهالت ٚايتشكٝكات بني َٓطٛبات املدزض١   03

04  
املطابكات اييت ؾاشت بٗا املدزض١ بأسد املسانص ايجالخ ع٢ً 

 حملاؾع١ خالٍ ايعاَني ايطابكني َطت٣ٛ املًُه١ أٚ ا

         

               نقطة قوة         نقطة ضعف          نقطة محاٌدة    
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          احملًٞ اجملتُع َع اؾٝد٠ ايعالق١  1

          ايالَٓٗذ١ٝ األْػط١  يف َتُٝصات املعًُات 2

          اآليٞ يًشاضب املعًُات إداد٠ 3

          ايهُٞ ايٓذاح ْطب١ ازتفاع 4

5 
 ع٢ً َسانص ع٢ً ٚاؿضٍٛ املدسدات ؼطني ع٢ً ايعٌُ

 احملافع١ َطت٣ٛ

         

          االلًٝص١ٜ ايًػ١ يف ايٓٛعٞ ايٓذاح َعدٍ يف اخنفاض 6

          املعًُات ٚغٝاب اْتعاّ 7

          ايطايبات ٚغٝاب اْتعاّ 8

 تبادٍ هلا تٝحٜ َدازع فُع َٔ بايكسب املدزض١ َٛقع  9

 اـربات
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     هــ1432/ هــ 1431سْخ اىسبثقخ وٍب قجو اىسبثقخ ىيؼبً احلبيل    ىي( يف اىجٍئخ اخلبسجٍخ ) واىفشص واىزهذٌذاد ( يف اىجٍئخ اىذاخيٍخ ) ثٍبُ ثْقبط اىقىح واىضؼف                
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0 
 ٚزفع املدزض١ داخٌ دٚزات القا١َ اضب١املٓ ايتذٗٝصات اعداد

 املدزض١ َٓطٛبات نفا٠٤

         

1 
 ٚاالدتُاعات ايتٓػٝط١ٝ اؿًكات القا١َ االَهاْٝات تٛفري

 ايتعًِٝ اداز٠ ملٓطٛبات ايُٓٛذد١ٝ ٚايدزٚع

         

2           

3           

4           

5           

6           
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  
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 ـه1431/1432لعاو أهه ىقاط القوة والضعف

  أِٖ ْكاط ايغعـ  أِٖ ْكاط ايك٠ٛ ّ 

1  
 اخنفاض يف َعدٍ ايٓذاح ايٓٛعٞ يف ايًػ١ االلًٝص١ٜ املعًُات َتُٝصات يف  األْػط١ ايالَٓٗذ١ٝ 

2  
 َسافل -غٝاب املٛظفات َسعٞ  إداد٠ املعًُات يًشاضب اآليٞ

3  
 غٝاب ايطايبات قبٌ االختبازات ٚبدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ ازتفاع ْطب١ ايٓذاح ايهُٞ

4  
 نطب ثك١ أٚيٝا٤ األَٛز ٚتفاعًِٗ اإلجيابٞ َع املدزض١

َٛقع املدزض١ ْكط١ درب يًطايبات ٚايكدز٠ االضتٝعاب١ٝ يًُب٢ٓ ال 

 تتشٌُ
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 ـه1432 /1431   أهه الفزص والتحديات

 ايتشدٜاتأِٖ   ايؿسظأِٖ  ّ 

1  
 اخلربات تبادل هلا يتيح مدارس جمنع مو بالقزب املدرسة موقع

ضعف االتصال بني الطالبات وأولياء األمور يف ظل التقدم  

  ولياء األمور بهذا التقدمااللكرتوني السزيع وجهل بعض أ

2    

3    

4    

5    
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 ـه1432   /  1431    بيان بالقضـــايا املــلـحــــة يف املــدرصــــة وفـق األولـويــة لعاو 

 ايكغاٜا املًش١ ّ

6  
 /اؿاضب يف ايضـ ايجاْٞ/ ٓكدايبالغ١ ٚاي/ ايًػ١ االلًٝص١ٜاخنؿاض َعدٍ ايٓذاح ايٓٛعٞ 

7  
 تطٜٛس ب١٦ٝ ٚأْع١ُ ايعٌُ مبا ٜتٓاضب َع َطتذدات املٝدإ ٚاستٝادات ايؿ١٦ املطتٗدؾ١

8  
 اؿاد١ إىل خؿض َعدٍ ايػٝاب يًطايبات ٚاملٛظؿات باملدزض١

9  
 بني ايطايبات ايطًٛنٝات االجياب١ٝتعصٜص اؿاد١ إىل 

11  
 َٛز ٚتؿاعًِٗ االجيابٞ َع املدزض١اؿاد١ إىل شٜاد٠ نطب ثك١ أٚيٝا٤ األ
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 اتقطِ ايتدطٝط ٚايطٝاض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 رؤية

 اإلدارة

 

 بالتربٌة الهادفة نصل إلى 

 تعلٌم متمٌز و طالبات

 مبدعات 
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 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة 

 اإلدارة

 

/ تسعى إدارة التربٌة والتعلٌم للبنات بمنطقة مكة المكرمة 

بإكسابها إلى تنمٌة الشخصٌة المتكاملة للطالبة   جدة

المعارف والمهارات واالتجاهات اإلٌجابٌة بمنهج متطـور 

ومعلمات مؤهالت بمختلف الكفاٌات ؛ وقٌادات تربوٌـة 

متمٌزة ، فً بٌئة آمنة مزودة بالخــدمات والتجهٌزات 

وفق أنظمة عمل تحقق الجودة وتستخدم التقنٌة وتتمٌز 

 .  بالكفاءة والفاعلٌة بمشاركة مجتمعٌة فاعلة 
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 رؤية املدرشة
 

مو الفتيات يقفو يف مواجًة   العصر بثقة وإمياى  مثرة

 واعتساز ويتفاعلو باجيابية مع عصر املعلومة واإلبداع
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 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 رشالة املدرشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصعى جلين الثمرة املباركة مو فتيات مصتقبل وطهها  حنو الثانوية العاظرة مبحافظة جدة   

يات العصر بصالح العلم واإلمياى ، ويعاركو ملعطاء ليكو فتيات مؤمهات طموحات يواكنب حتدا

يف تهمية اجملتمع  بثقة وإجيابية واعتساز، لهبين مصتقباًل واعدًا قادرًا على التفاعل واحلوار مع 

 العامل املتغري ونرتقي مبصتوى التفكري إىل الهظرة العمولية اليت تعمل تقوى اهلل وصالح

 .الهفض وخدمة اجملتمع
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 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات 

 ابرز القيم للمدرسة

 

 

 

 قٌٍ جىهشٌخ

اىزقٍذ مبْهج اذلذي اىْجىي 
يف أمنبط اىسيىك ادلخزيفخ 

ىيغبىجبد ورشمجزه إىل واقغ 
 ػَيً داخو ادلذسسخ

 حتَو ادلسؤوىٍخ

 اىؼَو ثشوح اىفشٌق       
 

 قٌٍ ٍهٍْخ

 اجلىدح يف األداء

                            إُ اهلل حيت إرا ػَو        

 "ػَالً أُ ٌزقْهأدذمٌ 

 اىزغىٌش واالجنبص

 



        

 

 

 .زفع كفاءة املعمىات ذوات االحتًاجات اخلاصة مبا حيكل التفاعن والتعاون املٍاضب وع تمك الفئات                     

 االزتكاء مبطتىى الكًادات الرتبىية لتكىُ فاعمة يف عىمًة تطىيس التعمًي                          

 % .10غاغالت الىظائف التعمًىًة بٍطبة / التىضع يف تدزيب غاغمٌ                           

  .اإلدازية وٌ اجملاالت اإلدازية ، والصخًة ، والتكًٍةغاغالت الىظائف / التىضع يف تدزيب غاغمٌ                          

 تعشيش القيه األخالقية يف اجملتنع الرتبوي التعليني   -1 

 

 .باضتدداً وٍاِج عمىًة وٍاضبة  لمعىملة تخديات الطمبًةالاحملافعة عمى اهلىية اإلضالوًة وَ 

 . وع الكًي اإلضالوًة ، وحيكل إعدادَِ لمتفاعن االجيابٌ وع وٍعىوة الرتبًة والتعمًي زعاية ضمىك الطالبات مبا يتٍاضب 

 .((املعمىة الكدوة))  تعصيص ضمىكًات  شيادة الرباوج التىعىية اهلادفة إىل  

 . االِتىاً باجلىاٌب اإلٌطاًٌة مبا يعصش الىالء لمىؤضطة الرتبىية التعمًىًة 

 . املٍاضبات املدتمفة مبا حيكل تعصيص الكًي األخالقًةاملػازكة الفاعمة يف   

 التعلينيالرتبوي وحتضني الكفاية الداخلية لليعاو  -2 

 

 

 .   %5بٍطبة   املتىضطة املسحمة يف(  االجنمًصية المػة،  السياضًات)  وادتٌ ملطتىى حتصًن الطالبات يف الٍىعٌ التخطني

 .%5 الجاٌىية بٍطبة املسحمة يف( االجنمًصية والصسف،المػة الٍخى) يف وادتٌ   البات الٍىعٌ ملطتىى حتصًن الط التخطني 

 

 

 

 . التىضع يف بساوج زعاية الطالبات ذوات االحتًاجات اخلاصة  

 . حتطني اضرتاتًجًات التعمًي والتعمي يف بساوج تعمًي الكبريات 

 . التعمًي ووصادز التعمي زفع الكفاية املًٍّة يف دلاه تػػًن وتىظًف تكًٍات 

 . التٍىيع يف تطبًل اختبازات ووكايًظ التكىيي 

 . ٌػس ثكافة التكىيي الػاون يف املدازع 

 . تعصيص املػازكة يف املطابكات احملمًة والدولًة يف دلاه العمىً والسياضًات التكًٍة 

 رفع الكفاءة املويية للويئة التعلينية والتيفيذية -3

 .وَ اهلًئة التعمًىًة% 15الكفاءة املًٍّة لـ زفع 

 

 ِـ1432/ ِـ1431الدزاضٌ  داف  العاوة والتفصًمًة لمدطة التػػًمًة إلدازة الرتبًة و التعمًي  لمعاًاألِ

 



 

 ِـ1432/ 1431الدزاضٌ  لمعاً  إلدازة الرتبًة و التعمًي   التفصًمًة لمدطة التػػًمًةالعاوة و ألِداف ا

 مع مضتجدات امليدانإثزاء املياهج مبا حيقق تينية شخصية الطالبة ويتياصب  -4

 

 

 

 

 .تطىيس البًئة الرتبىية التعمًىًة مبا يتٍاضب وع املتػريات املطتكبمًة  -

 . تًّئة املًداُ لمىػسوع الػاون لتطىيس املٍاِج وفل وتطمبات املػسوع

 .ًةوالتكٍ تأًِن املًداُ لمتعاون وع املكسزات اجلديدة يف العمىً والسياضًات وفل وتطمباتّا التعمًىًة 

 . تىظًف املٍاِج بصىزة فاعمة حتكل تٍىًة غدصًة الطالبة واحملافعة عمى اهلىية اإلضالوًة

 . تطىيس األٌػطة والرباوج اإلزغادية وفل وٍعىز حديح يتىافل وع املطتجدات الرتبىية واحتًاجات الطالبات

 

 .تجداتى توفري البيئة الرتبوية التعلينية املواكبة الحتياجات امليدان ومض -5
 . %20شيادة عدد املباٌٌ املدزضًة احلكىوًة بٍطبة  

 .صًاٌة املباٌٌ التعمًىًة واملطاٌدة حطب اخلطة املالًة الىازدة وَ الىشازة 

 . تىفري بًئة ودزضًة آوٍة وذلفصة عمى التعمًي والتعمي   

 .   الىازدة وَ الىشازة املًصاًٌة اضتكىاه تأثًح املدازع واملباٌٌ التعمًىًة املطاٌدة وجتًّصِا يف حدود

 .    تطىيس إجساءات التطبًل لمًّكن التٍعًىٌ وفل وطتجدات املًداُ 

 .حتطني وطتىى اخلدوات التعمًىًة مب يتىافل وع وىاصفات اجلىدة والتىًص 

 حتكًل السقابة اإلدازية الفاعمة وفل أٌعىة ذلاضبًة واضخة ووعمٍة 

5/6   

 .ة بني اجملتنع الرتبوي التعليني واجملتنع احمللي سيادة الصزاك  -6
 . االضتىساز يف تٍفًر خطط ذلى األوًة وفل جدوه شوين ذلدد وع األخر باألٌعىة املسٌة اليت تتٍاضب وع احتًاج الكبريات وظسوفَّ

 . تىع احملمٌالتىضع يف الرباوج اإلعالوًة التىعىية مبا حيكل جتطري العالقة بني اإلدازة التعمًىًة واجمل

 



 

 لمىدزضةو الرباوج  ألِــداف التفصًمًــةوا األِــداف العاوــة

رقي 

 اهلدف

األِــداف 

 العاوــة
 األِــداف التفصيميــة

عدد 

الرباو

 ج

وضىى 

 الربٌاوج
 املدزج شزؤملا

1 

تعصٜص ايكِٝ 

األخالق١ٝ يف 

اجملتُع ايرتبٟٛ 

 ايتعًُٝٞ

زعا١ٜ ضًٛى ايطايبات مبا 

ٜتٓاضب َع ايكِٝ اإلضال١َٝ , 

ٚحيكل إعدادٖٔ يًتؿاعٌ 

االجيابٞ َع َٓع١َٛ ايرتب١ٝ 

 . ٚايتعًِٝ

1 
عْٝٛٓا 

 قب١

اخنؿاض َطت٣ٛ املػهالت بني ايطايبات تدْٞ 

ـاط١٦  بني ًَشٛظ يف بعض ايطًٛنٝات ا

 ايطايبات

 

طايبات قادزات ع٢ً ايتُٝٝص بني ايطًٛى اإلجيابٞ 

ٚايطًيب ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ يهٌ ضًٛى ست٢ ٜضًٔ إىل بس 

 األَإ

املػازن١ ايؿاع١ً يف املٓاضبات 

املدتًؿ١ مبا حيكل تعصٜص 

 ايكِٝ األخالق١ٝ

2 

ٚطٓٓا آَاٍ 

 ٚتطًعات

 

ٔ طايبات َٚٛظؿات قبات َٚكدزات يًٛط -

 ٚاملًو

شٜاد٠ إقباٍ ايطايبات املػازنات يف املٓاضبات -

 ايٛط١ٝٓ

 احملاؾع١ ع٢ً املٛزٚثات ايػعب١ٝ-

ـ طايبات َعتصات بايٛطٔ َػازنات  يف دعِ داْب 

 ايٛال٤ يٛال٠ األَس

ٚطٔ ...ٜػٌُ مجٝع كسدات  بسْاَر ٚطٓٓا C D ـ 

 احملب١ ٚايطالّ

ٗٔ بعٛد٠ ـ بسْاَر إذاعٞ تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ ؾسست

 خادّ اؿسَني  ايػسؾٝني

ـ صٛز سا٥ط١ٝ داخٌ ٚخازز املدزض١ تعرب عٔ اؿب 

 ٚايٛال٤ بعٛد٠ املًو 

 ـ َعسض تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ إغساق٘ ًَو ايكًٛب

 

 ْعٌُ َعو

شٜاد٠ يف أعداد ايطايبات املتُٝصات يف -

ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚاحملاؾعات ع٢ً 

 املُتًهات

دٝد٠ ٚسدٜك١ ب١٦ٝ صش١ٝ َدزض١ٝ   -

طايبــ١ َتُٝــص٠ يف ايعُــٌ ايتطــٛعٞ ٚأّ َتعًُــ١ 

 تطع٢ ـد١َ دٜٓٗا ٚٚطٓٗا

 



مج١ًٝ َٔ خالٍ َطا١ُٖ ايطايبات يف 

 ْعاؾتٗا ٚشزاعتٗا

 

2 

ؼطني ايهفا١ٜ 

ايداخ١ًٝ يًٓعاّ 

 ايتعًُٝٞايرتبٟٛ ٚ

ايٓٛعٞ ملطت٣ٛ  تشطنياي

 يف َادتٞ   ؼضٌٝ ايطايبات 

 ٚايضسف,ايًػ١ ايٓشٛ)

ايجا١ْٜٛ  املسس١ً يف( ص١ٜااللًٝ

 .%5 بٓطب١

2 

أضس٠ ٚاع١ٝ 

طايب١ ... 

 َٓتع١ُ

 

اخنؿاض ْطب١ غٝاب ايطايبات َٔ خالٍ 

 ضذالت املساقب١

ضسع١ ػاٚب أٚيٝا٤ األَٛز َع زضا٥ٌ اؾٛاٍ  

 يًشد َٔ ايػٝاب

 

طايبات ٚأٚيٝا٤ أَٛز  يدٜٗٔ ٚعٞ بكٛاعد ايطًٛى ٚ  ـ 

 املٛاظب١  

 ٚاّ املدزضٞ طايبات قاؾعات ع٢ً ايد

بني االضس٠   smsـ ايتٛاصٌ ايطسٜع بربْاَر ايسضا٥ٌ 

  ٚايبٝت

تؿعٌٝ 

ايكسا٠٤ 

بايػ١ 

 االلًٝص١ٜ

 نػـ دزدات ايطايبات يف ايًػ١ االلًٝص١ٜ

شٜاد٠ يف ْطب١ ايطايبات قادزات ع٢ً اضتدداّ 

 ايًػ١ اإللًٝص١ٜ ؼدثًا ٚسٛازا بهٌ ثك١

 اهلادف١ بايًػ١ االلًٝص١ٜفُٛع١ َٔ اإلزغادات ٚاملػاٖد  

طايبات قادزات ع٢ً اضتدداّ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ ؼدثًا ٚسٛازا 

 بهٌ ثك١

ايتٛضع يف بساَر زعا١ٜ 

ايطايبات ذٚات االستٝادات 

 . اـاص١ 

1 

َٖٛبيت 

ْكط١ 

 اْطالقٞ

ـ شٜاد٠ َعدٍ انتػاف ايطايبات املٖٛٛبات يف 

 اجملاالت املدتًؿ١ 

املػازنات يف شٜاد٠ أعداد ايطايبات -

 املطابكات ايدٚي١ٝ

نػـ بأمسا٤ ايطايبات املٖٛٛبات ٚ -

 املػازنات باملطابكات ايدٚي١ٝ  

َعسض صٓع بٝدٟ َٔ إْتاز ايطايبات -

 املٖٛٛبات

 

 ـ طايب١ َٖٛٛب١ ٚقادز٠ ع٢ً ت١ُٝٓ َٖٛبتٗا ٚتٛظٝؿٗا 

 ـ أضس٠ تػذع ٚتهتػـ املٖٛب١

 

3 

زفع ايهفا٠٤ 

امل١ٝٓٗ ي١٦ًٝٗ 

 ايتع١ًُٝٝ

 ٚايتٓفٝر١ٜ

% 15زفع ايهفا٠٤ امل١ٝٓٗ يـ  1

 .َٔ اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ
1 

ؾٔ صٓاع١ 

 دٛد٠ األدا٤

َعًُات َٓتعُات ٚاعٝات باألْع١ُ -

 ٚايتعًُٝات َٔ خالٍ ضذالت ايدٚاّ 

َعًُات  َطبكات ملؿّٗٛ اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ -

 يدٜٗٔ 

 ؿضد اؾٛا٥ص -

ايٛاعٝات ٚاملطبكات ملؿّٗٛ اؾٛد٠   املٛظؿات َٔ عدد-

 يف ايتعًِٝ 

 عدد َٔ سكا٥ب االلاش املتُٝص٠-

 يٛسات إزغاد١ٜ عٔ َؿّٗٛ اؾٛد٠-

 



تطبٝل ايدزٚع عٔ طسٜل ايتكٓٝات اؿدٜج١  -

 خالٍ ضذالت ايتشغري َٔ 

 

5 

تٛفري ايب١٦ٝ 

ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ 

املٛانب١ 

الستٝادات املٝدإ 

 َٚطتذدات٘

تٛفري ب١٦ٝ َدزض١ٝ آ١َٓ  3/

 ايتعًِٝ ٚايتعًِٚقفص٠ ع٢ً 
2 

َٛادٗيت 

 يًشدخ 

 

 تٓؿٝر خط١ االخال٤ يف املدزض١ يف ٚقت قٝاضٞ 

َٓطٛبات ٚاعٝات بكٛاعد اآلَٔ ٚايطال١َ 

ٚإالضعاؾات األٚي١ٝ املبادزات إىل ايتضسف 

 ايضشٝح عٓد اـطس

َٓطٛبات  يدٜٗٔ ٚعٞ صشٞ ٚ عٔ ثكاؾ١ ايتعاٌَ -ـ 

 ١َٝع ايهٛازخ ٚإخال٤ املٓػأ٠ خالٍ ؾرت٠ قٝاض

 ـ ًَـ خاظ باإلخال٤

ـ ْػسات َٚطٜٛات ٚ  صٛز  متجٌ ايب١٦ٝ ايضش١ٝ ؾعٌ 

ايطايبات ع٢ً دزا١ٜ بكٛاعد ايطال١َ ٚاإلضعاؾات 

 األٚي١ٝ

 

... بإزادتٓا 

ْضٓع 

ايٓذاح 

 ٚايتُٝص

ازتؿاع َطت٣ٛ ايطايبات  يف ايتشضٌٝ ايدزاضٞ 

يًٓذاح  ٚايتؿٛم قادزات " طايبات أنجس ضعٝا

  املطتكبٌ بهٌ ثك١ ع٢ً ايٓعس يف

قادزات ع٢ً ؽطٞ " طايبات  إجيابٝات َتؿٛقات دزاضٝا

 ايضعٛبات

CD  ٟٜٛػٌُ كسدات ايربْاَر ايتٛدٝٗٞ ايرتب

  يًُتؿٛقات
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 ِـ1431/1432لمعاً الدزاضٌ 

 جمموع الربامج املقرتحة  األهداف التفصيلية  األهداف العامة  م

 3 2 تعشيش القيه األخالقية يف اجملتنع الرتبوي التعليني   1

 3 2 التعلينيرتبوي والحتضني الكفاية الداخلية لليعاو  2

 1 1 رفع الكفاءة املويية للويئة التعلينية والتيفيذية - 3

 0 0 إثزاء املياهج مبا حيقق تينية شخصية الطالبة ويتياصب مع مضتجدات امليدان 4

 2 1 توفري البيئة الرتبوية التعلينية املواكبة الحتياجات امليدان ومضتجداتى 5

.نع الرتبوي التعليني واجملتنع احمللي سيادة الصزاكة بني اجملت 6  0 0 

 9 6 اجملموع 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الربامج واملشروعات

 

 

 

 

 

 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                                                                                     ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                 

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                                                   اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                  

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 

                                                                                                                  

 .ـ  تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ يف اجملتُع ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ  1 :  يـٗـــدف ايـعـــاّا          

 . ١ ٚايتعًِٝزعا١ٜ ضًٛى ايطايبات مبا ٜتٓاضب َع ايكِٝ اإلضال١َٝ , ٚحيكل إعدادٖٔ يًتؿاعٌ االجيابٞ َع َٓع١َٛ ايرتبٝ 1/2 :ًٞ ـدف ايتؿضٝــاهل       

 املتطمبات املدة الرباوج ً

 اجلّة املضئولة

 وؤشزات حتكل اهلدف الدعي اخلارجي

 املضاٌدة الزئيضة

1 

 عْٝٛٓا قب١
 عاّ دزاضٞ

 ٖـ22/6/1432اىل 23/10/1431َٔ 

 ق٣ٛ بػس١ٜ 

   أٚزام) َطتًصَات َاد١ٜ- 

يٛسات ؾًني  -دٗاش عسض-طابع١

 -دٗاش تػًٝـ سسازٟ -بطاقات

 (يًٓطذ  C D -ٕأيٛا

  ( 300) َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 املدٜس٠

 املطاعد٠

 زا٥د٠ ايٓػاط

َع١ًُ يػ١ 

 عسب١ٝ

 ايطايبات

  

اخنؿاض َطت٣ٛ 

املػهالت بني ايطايبات 

تدْٞ ًَشٛظ يف بعض 

ايطًٛنٝات اـاط١٦  بني 

 ايطايبات
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                                                                           

 : ووات عاوة عَ الربٌاوجوعم-1

 املديزة ـ الوكيمة ـ رائدة الٍشاط  ـ املعمىات: عَ الربٌاوج اصي املضئوه املباشز  عْٝٛٓا قب١: اصي الربٌاوج 

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

د َٔ ايطايبات يٝطأُٖ يف زصد بسْاَر ٜٗدف إىل تأٌٖٝ عد

ايطًٛنٝات ايطًب١ٝ يف املدزض١  َٔ خالٍ إتباع ض١ٓ ْبٝٓا ضٝدْا 

قُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف ايتٛع١ٝ ْٚػس احملب١ ٚايطالّ 

ٚنريو تعصٜص ايطًٛنٝات االجياب١ٝ ْٚػسٖا ٚاإلغاد٠ بأصشابٗا 

-سضط االستٝاط زضا٥ٌ قب١ -َٔ خالٍ ايرباَر اإلذاع١ٝ 

 بطاقات غهس  -متٝص يٛس١

َٔ خالٍ ٚزغ١ ايعٌُ اييت تكِٝ ايطًٛى اؿايٞ ملعسؾ١ ْكاط ايك٠ٛ 

ٚايغعـ ٚاييت ٜتِ َٔ خالهلا تعدٌٜ ايطًٛى ايطًيب ٚتعصٜص 

 ايطًٛى االجيابٞ

 َس٠ ٚاسد٠ يف نٌ ؾضٌ دزاضٞ: عدد َسات تهساز ايربْاَر 

 ايطايبات -املعًُات : ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 

23/10/1431 

 

22/6/1432 

  َعسؾ١ طسم تكِٝٝ ايطًٛى. 

  انتطاب املٗاز٠ املٓاضب١ يتعدٌٜ ايطًٛى. 

  انتطاب املٗاز٠ املٓاضب١ يتعصٜص ايطًٛى

 اإلجيابٞ

طايبات قادزات ع٢ً ايتُٝٝص بني 

ايطًٛى اإلجيابٞ ٚايطًيب ٚايٓتا٥ر 

املتٛقع١ يهٌ ضًٛى ست٢ ٜضًٔ إىل 

 بس األَإ



 :إلدارة التعميي باحملافظة عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية -2

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 ( 1) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف     .تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ يف اجملتُع ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ: اهلدف العاً املٍتىي إليْ الربٌاوج 

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

زعا١ٜ ضًٛى ايطايبات مبا ٜتٓاضب َع ايكِٝ اإلضال١َٝ , ٚحيكل إعدادٖٔ يًتؿاعٌ االجيابٞ َع َٓع١َٛ .   :األِداف التفصيمية / اهلدف 

 . ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 

  ( 1/2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج-4

 .  تهًؿ١ َاي١ٝ  ال حيتاز إىل        

  زٜا300ٍحيتاز إىل تهًؿـــ١ َاي١ٝ 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5 

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 األٚىل
 ضًٛى ست٢ ٜضًٔ إىل بس األَإطايبات قادزات ع٢ً ايتُٝٝص بني ايطًٛى اإلجيابٞ ٚايطًيب ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ يهٌ  22/6/1432 23/10/1431

 خطوات ا لتٍفيذ       

 اـط٠ٛ األٚىل
 االدتُاع بعغٛات تٓؿٝر ايربْاَر ٚطايبتني َٔ نٌ ؾضٌ يتشدٜد املط٦ٛيٝات ٚتٛشٜع ايعٌُ

 اـط٠ٛ ايجا١ْٝ
 زصد أِٖ ايطًٛنٝات عٓد ايطايبات



 اـط٠ٛ ايجايج١
 ش١ بٛاضط١ اإلذاع١ ٚايٓػسات ٚاملطٜٛات إعداد خط١ يًُكاز١ْ بني ايطًٛنٝات اـاط١٦ ٚايضشٝ

 اـط٠ٛ ايسابع١
 َتابع١ ايربْاَر ٚاـدَات اإلزغاد١ٜ ٚايتهسِٜ خالٍ ؾرت٠ ايتٓؿٝر

 :ـ فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة عىنجّة ال االصي أو اجلّة

    اإلغساف ايعاّ  10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد

    اإلغساف ٚاملتابع١ ٚن١ًٝ املدزض١ ٚ

    إعداد بسْاَر عٌُ يًتعاٌَ َع ايعاٖس٠ َٚتابع١ ايربْاَر املسغد٠ ايطالب١ٝ ز

    تٓؿٝر ٚزغ١ ايعٌُ َع١ًُ يػ١ عسب١ٝ  ؽ

    تٓؿٝر ايربْاَر  ػاطزا٥د٠ ايٓ ٖـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ملط٦ٍٛ املباغس ا                                                                                                                                                                   

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3/         30:            ايتــازٜـــذ                                                                                                                                                                                                                                      
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                                                                                                               

 .ـ  تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ يف اجملتُع ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ  1 :يـٗـــدف ايـعـــاّ  ا          

 .املػازن١ ايؿاع١ً يف املٓاضبات املدتًؿ١ مبا حيكل تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ 1/5 :ًٞ ـدف ايتؿضٝــاهل       

 املتطمبات املدة الرباوج ً

الدعي  اجلّة املضئولة

 اخلارجي
 ات حتكل اهلدفوؤشز

 املضاٌدة الزئيضة

1 

ٚطٓٓا آَاٍ 

 ٚتطًعات

 عاّ دزاضٞ

 30/3/1432اىل 16/10/1431َٔ 

 ق٣ٛ بػس١ٜ 

   طابع١ -أٚزام) َطتًصَات َاد١ٜ-

 -بايْٛات  ًّٖٝٝٛ -دٗاش عسض

 –يٛسات  -دٗاش تػًٝـ سسازٟ

 (يًٓطذ  C D -أيٛإ

  ( 1500) َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 املدٜس٠

 املطاعد٠

 ٠ ايٓػاطزا٥د

 املعًُات

 ايطايبات

إداز٠ ْػاط 

 طايبات
 

طايبات َٚٛظؿات قبات  -

 َٚكدزات يًٛطٔ ٚاملًو

شٜاد٠ إقباٍ ايطايبات -

 املػازنات يف املٓاضبات ايٛط١ٝٓ

احملاؾع١ ع٢ً املٛزٚثات -

 ايػعب١ٝ

2 

 ْعٌُ َعو
 ٖـ22/6/1432ٖـ إىل  1431|11|1

  (َدزب١)ق٣ٛ بػس١ٜ 

   ادتُاعاتقاع١ )َطتًصَات َاد١ٜ 

  (500)َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 املدٜس٠

 ايٛن١ًٝ

 املسغد٠ ايطالب١ٝ

 املعًُات

تٛدٝ٘ ٚإزغاد 

 طايبات

ْػاط 

 طايبات

غدضٝات 

 ضعٛدٜ٘

شٜاد٠ يف أعداد ايطايبات -

 املتُٝصات يف ايعٌُ ايتطٛعٞ

 ٚاحملاؾعات ع٢ً املُتًهات

ب١٦ٝ صش١ٝ َدزض١ٝ دٝد٠   -

ٚسدٜك١ مج١ًٝ َٔ خالٍ 

ت يف ْعاؾتٗا َطا١ُٖ ايطايبا

 ٚشزاعتٗا
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 ضاتقطِ ايتدطٝط ٚايطٝا  

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج -1

 املدٜس٠ ـ ايٛن١ًٝ ـ زا٥د٠ ايٓػاط  ـ املعًُات :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  ٚطٓٓا آَاٍ ٚتطًعات : اصي الربٌاوج

 ـ: ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة وقت التٍفيذ وصف الربٌاوج

 إىل وَ

َٔ خالٍ  –يربْاَر عسٚض ملٓذصات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٜػٌُ ا

بساَر  –َطابكات ٚط١ٝٓ  –اجملطُات ٚايًٛسات ايؿ١ٝٓ املدتًؿ١ 

زضا٥ٌ قب٘ تػٌُ عبازات عٔ اؿب ٚايٛال٤ يًٛطٔ ٚاملًو  –إذاع١ٝ 

ٚدع٠ٛ األَٗات يًُػازن١ يسبط األضس٠ بسضاي١ املدزض١ يف دعِ سب 

تعبريا عٔ ؾسس١ ( غساق١ ًَو ايكًٛب إ)ايٛطٔ ٚبسْاَر تسسٝيب  

ايٛطٔ بعٛد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿٝني املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص  

-ٚغؿا٥٘ ٚاؿُدهلل  ٚقد اغتٌُ ايربْاَر ع٢ً عسٚض باٚزبٜٛٓت   

إطالم بايْٛات تػطٞ مسا٤  -قضا٥د غعس١ٜ -زضا٥ٌ قب١

سا٥ط١ٝ صٛز  –املدزض١ ؼٟٛ عبازات اؿب ٚايٛال٤ بعٛد٠ املًو 

داخٌ ٚخازز املدزض١ يًًُو ؼٟٛ ايعدٜد َٔ ايعبازات اؿُد 

 ٚايػهس بطالَت٘ ٚتعرب عٔ ؾسس١ طايبات املػازن١ يف

جياد صٝػ١ يًتالسِ بني ٖـ ٜٚػٌُ ايربْاَر إ1432بسْاَر اؾٓادز١ٜ 

 

16/10/1431 

 

30/3/1432 

 

 ـ زبط ايطايب١ بٛطٓٗا ٚتازخيٗا اجملٝد

ـ تعصٜص ايٛال٤ ٚاالْتُا٤ يًٛطٔ ٚدٚزٙ اؿغازٟ 

 ٚايسٜادٟ يف خد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني

ٜٛٔ ايجكايف املعاصس يًطايب١ ـ زبط ايته

ايطعٛد١ٜ باملرياخ اإلْطاْٞ ايهبري ايرٟ ٜػّهٌ 

 دص٤ نبريا َٔ تازٜذ ايبالد

ـ إنطاب ايطايب١ ايكِٝ ٚايعادات املتُػ١ٝ َع 

دٜٓٓا اؿٓٝـ ٚاييت متتد درٚزٖا يف أعُام 

 ايتازٜذ

ـ طايبات َعتصات بايٛطٔ َػازنات  

 يف دعِ داْب ايٛال٤ يٛال٠ األَس

ٜػٌُ مجٝع كسدات   C D ـ 

 ٚطٔ احملب١ ٚايطالّ...بسْاَر ٚطٓٓا

ـ بسْاَر إذاعٞ تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ 

ؾسستٗٔ بعٛد٠ خادّ اؿسَني  

 ايػسؾٝني

ـ صٛز سا٥ط١ٝ داخٌ ٚخازز املدزض١ 

 تعرب عٔ اؿب ٚايٛال٤ بعٛد٠ املًو 

ـ َعسض تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ 



َٔ خالٍ َػاٖد ٚعسٚض س١ٝ املٛزٚخ ايػعيب ظُٝع دٛاْب٘ 

 , يًدٜٔ ٚايٛطٔ ٚاملًو ٚقضا٥د َٚػازنات تعرب عٔ سب ٚٚال٤

 املد٠ ايؿضٌ األٍٚ  ٚبدا١ٜ ايؿضٌ ايجاْٞ

 األَٗات-َٓطٛبات املدزض١ : ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 ًَو ايكًٛب إغساق٘ 

 

 :اف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة عالقتْ بأِد-2

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج 

 ( 1) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف     .تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ يف اجملتُع ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ:  اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْاَر

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 ( 1/5) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .املػازن١ ايؿاع١ً يف املٓاضبات املدتًؿ١ مبا حيكل تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ  :ألٖداف ايتؿض١ًٝٝ ا/ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج-4

  ال حيتاز إىل تهًؿ١ َاي١ٝ  . 

 زٜا1500ٍــ١ َاي١ٝ حيتاز إىل تهًؿـ 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5 

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 االوىل
16/10/1431 30/3/1432 

 طايبات َعتصات بايٛطٔ َػازنات  يف دعِ داْب ايٛال٤ يٛال٠ األَس 

   C D ب١ ٚايطالّٚطٔ احمل...ٜػٌُ مجٝع كسدات  بسْاَر ٚطٓٓا 

 بسْاَر إذاعٞ تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ ؾسستٗٔ بعٛد٠ خادّ اؿسَني  ايػسؾٝني  

 صٛز سا٥ط١ٝ داخٌ ٚخازز املدزض١ تعرب عٔ اؿب ٚايٛال٤ بعٛد٠ املًو   

 َعسض تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ إغساق٘ ًَو ايكًٛب 

 



   خطوات ا لتٍفيذ     

 عٌُ بسٚح ايؿسٜل ايٛاسد ٚاإلعالٕ عٔ املٓاضب١ؼدٜد االستٝادات ٚتٛشٜع اي اـط٠ٛ األٚىل

 بساَر إذاع١ٝ ألِٖ االلاشات اييت قاّ بٗا خادّ اؿسَني ايػسٜؿني  ٚدٚزٙ يف دعِ ٚاضتكساز ايبالد ْٚٗغتٗا اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

 د َطريت٘ املًو عبداهلل عسض إلْتاز ايطايبات َٔ خالٍ اإلذاع١ املدزض١ٝ ـ بسْاَر َتهاٌَ يدعِ سب ايٛطٔ يكا٥ اـط٠ٛ ايجايج١

 تهسِٜ املػازنات ٚاملتُٝصات اـط٠ٛ ايسابع١

 

 :ـ فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة

    اإلغساف ايعاّ 10َدٜس٠ خ ضًُٝإ عبٝد زدا٤

 ٚن١ًٝ املدزض١ ٚ
اإلغساف ٚاملتابع١ يتٓؿٝر ايربْاَر ٚتكدِٜ ايتكسٜس 

 ايٓٗا٥ٞ
   

    تٓؿٝر ايربْاَر ٚعسض إْتاز ايطايبات ٚتهسِٜ املتُٝصات زا٥د٠ ايٓػاط ٙ

 

 

     

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3/         30:            ايتــازٜـــذ               

 

 

 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                            ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                                                        

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                   اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                                                  

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج -1

 املسغد٠ ايطالب١ٝ ـ املعًُات -املدٜس٠  :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج   ْعٌُ َعو : اصي الربٌاوج

 :اوج وأِدافْ ـ وصف الرب2ٌ

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

ـ تٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ ايعٌُ ايتطٛعٞ  َٔ خالٍ املػـازن١ يف مجعٝـ١   

 صش١ ايب١٦ٝ

غـسع ٚتعصٜــص قُٝـ١ ايعُــٌ ايتطـٛعٞ يـد٣ ايطايبــات َـٔ خــالٍ      ــ  

ٓباتات ْٚػسٖا احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ املدزض١ ٚشزاع١ اي يف إضٗاَٗٔ

 .بني املُسات يتٓك١ٝ اؾٛ 

 إْػا٤ سدٜك١ خغسا٤ يف ايطاس١ اؾاْب١ٝ يًُدزض١

 .ْد٠ٚ عٔ ايتجكٝـ ايب٦ٝٞ ٚدٚزٙ يف بضش١ ايب١٦ٝ ٚبٓا٤ اجملتُع. 

 َسات ملد٠ غٗس3ٜهسز ايربْاَر : عدد َسات تهساز ايربْاَر 

 األَٗات ايطايبات: ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 َسات ملد٠ غٗس 4: اَر عدد َسات تهساز ايربْ

 

 ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431

ايعُـــــٌ     َؿٗـــــّٛ  ــــــ  ْػـــــس ٚتٛعـــــٝح  

 ايتطٛعٞ يد٣ ايطايب١

ــ غــسع ٚتعصٜــص َؿٗــّٛ املٛاطٓــ١ َــٔ     ـ

 خالٍ املطا١ُٖ يف األعُاٍ ايتطٛع١ٝ

ــ١ َتُٝــــــــص٠ يف   طايبــــــ

ــٛعٞ ٚأّ   ــٌ ايتطــ ايعُــ

َتع١ًُ تطع٢ ـد١َ 

 دٜٓٗا ٚٚطٓٗا

 

 

 

 

 



 :التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة ـ عالقتْ بأِداف اخلطة 2

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 (1) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف     تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ يف اجملتُع ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ:  اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْاَر

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (1/5) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .املػازن١ ايؿاع١ً يف املٓاضبات املدتًؿ١ مبا حيكل تعصٜص ايكِٝ األخالق١ٝ :١ًٝٝ األٖداف ايتؿض/ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (ٚض١ًٝ تٛفري نًف١ ايربْاَر )   :التكمفة التكديزية لمربٌاوج-4

 .  حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ ال             

 1000(  حيدد املبًؼ ) ١ َاي١ٝ حيتاز إىل تهًفـــ 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5

 

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 األوىل
 طايب١ َتُٝص٠ يف ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚأّ َتع١ًُ تطع٢ ـد١َ دٜٓٗا ٚٚطٓٗا  ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431

 

 

  خطوات التٍفيذ

  .تؿعٌٝ سضط االستٝاط َٔ خالٍ ايرباَر ايتطٛع١ٝ   ٚىلاـط٠ٛ األ

  .تٓعِٝ ٚتؿعٌٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ َٔ خالٍ اإلذاع١ املدزض١ٝ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

  .تٓؿٝر ْد٠ٚ عٔ صش١ ايب١٦ٝ ٚدٚزٖا يف بٓا٤ اجملتُع اـط٠ٛ ايجايج١

  إْػا٤ سدٜك١ غٓا٤ يف ايطاس١ املدزض١ٝ  اـط٠ٛ ايسابع١

  تكِٝٝ ايربْاَر ٚايٓتا٥ر تهسِٜ املػازنات ط١اـط٠ٛ اـاَ



 :فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج-6

 

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة

 ع إلغساف ايعاّا 10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد
ايػسؾ١ 

 ايتذاز١ٜ

َدٜس٠ ايعالقات 

 ايعا١َ

    املػازن١ يف تٓؿٝر ايربْاَر َسغد٠ طالب١ٝ ز

 ٖـ
َع١ًُ ايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ
    إعداد َٚتابع١ ايٓد٠ٚ عٔ األعُاٍ ايتطٛع١ٝ

 أ
َع١ًُ 

 ادتُاعٝات

إْػا٤ , إعداد َٚتابع١ ايٓد٠ٚ عٔ األعُاٍ ايتطٛع١ٝ

 إلغساف عًٝٗااألسٛاض ايصزاع١ٝ ٚا
   

 

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3/         30:            ايتــازٜـــذ               

 

 

 

 

 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                                                                                           ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                      

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                                                       اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                            

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  
 .ايتعًُٝٞايرتبٟٛ ٚاّ ؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓع (2)اهلدف ايعاّ                                    

 .%5 ايجا١ْٜٛ بٓطب١ املسس١ً يف  ايٓٛعٞ ملطت٣ٛ ؼضٌٝ ايطايبات  ايتشطني 2/2: اهلدف ايتؿضًٝٞ                      

 املتطمبات املدة الرباوج ً

 اجلّة املضئولة

 وؤشزات حتكل اهلدف الدعي اخلارجي

 املضاٌدة الزئيضة

1 

طايب١ ...أضس٠ ٚاع١ٝ 

 ع١َُٓت

 عاّ دزاضٞ

 ٖـ29/6/1432ٖـ إىل 16/10/1431

  (ؾسٜل عٌُ)ق٣ٛ بػس١ٜ 

 أٚزام) َطتًصَات َاد١ٜ- 

-دٗاش عسض-طابع١

 -دٗاش تػًٝـ سسازٟ

 -ٖداٜا –غٗادات غهس 

خطابات  -دٗاش قٍُٛ 

 -غهس ألٚيٝا٤ األَٛز

 ( smsبسْاَر ايسضا٥ٌ 

  (200)َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 املدٜس٠

 ايٛن١ًٝ

 املساقب١

 ايطالب١ٝاملسغد٠ 

تٛدٝ٘ ٚإزغاد 

 طايبات
 أٚيٝا٤ األَٛز

اخنؿاض ْطب١ غٝاب 

ايطايبات َٔ خالٍ 

 ضذالت املساقب١

ضسع١ ػاٚب أٚيٝا٤ 

األَٛز َع زضا٥ٌ اؾٛاٍ  

 يًشد َٔ ايػٝاب

 

2 

تفعٌٝ ايكسا٠٤ بايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ

 ايؿضٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

 ٖـ22/6/1432ٖـ اىل1/11/1432

 

 ق٣ٛ بػس١ٜ 

 أٚزام) ١َٜطتًصَات َاد- 

-دٗاش عسض-طابع١

 - -دٗاش تػًٝـ سسازٟ

C D  يًٓطذ) 

  (300)َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 

 املدٜس٠

َعًُات ايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ

إداز٠ اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

قطِ ايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ

 

نػـ دزدات ايطايبات 

 يف ايًػ١ االلًٝص١ٜ

شٜاد٠ يف ْطب١ ايطايبات 

قادزات ع٢ً اضتدداّ 

دثًا ايًػ١ اإللًٝص١ٜ ؼ

 ٚسٛازا بهٌ ثك١



 ٚضط دد٠/ َهتب                                      ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                                                                              

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                                                                                               اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠      

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                                                                   

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج -1

 املدٜس٠ ـ ايٛن١ًٝ ـ املسغد٠ ايطالب١ٝ ـ املساقب١ :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  طايب١ َٓتع١ُ...أضس٠ ٚاع١ٝ :  اصي الربٌاوج

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة وقت التٍفيذ وصف الربٌاوج

 إىل وَ

تٓؿٝر بسْاَر تٛعٟٛ َٝداْٞ  عٔ ايػٝاب ٚأثازٙ ايطًب١ٝ ع٢ً ايتشضٌٝ 

ايدزاضٞ يًطايب١ َٚٓاقػ١ األضباب ٚٚعع اؿًٍٛ ٚ املكرتسات ٚتٛع١ٝ 

األَٗات عٔ تأثري ايػٝاب عٔ ع٢ً املطت٣ٛ ايعًُٞ يًطايبات ـ  ٚاضتدداّ 

ٚايتٛاصٌ بني املدزض١ ٚايبٝت  ٚذيو يًسبط  smsتك١ٝٓ زضا٥ٌ اؾٛاٍ 

بػهٌ دا٥ِ ٚتهسِٜ ايطايبات ايالتٞ مل ٜػدي خالٍ ايعاّ  ٚتكدِٜ  اهلداٜا 

 ٚخطابات ايػهس َٔ خالٍ اإلذاع١ املدزض١ٝ

 طٛاٍ ايعاّ:املد٠ ايص١َٝٓ

 األَٗات  -ايطايبات:ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 ٖـ29/6/1432 ٖـ16/10/1431

ـ تٛع١ٝ ايطايب١ َٚطاعدتٗا يتاليف 

َػه١ً ايػٝاب ٚأثازٙ ايطًب١ٝ ع٢ً 

 ايتشضٌٝ ايدزاضٞ

 

 ٚأٚيٝا٤ أَٛز طايبات  ـ 

يدٜٗٔ ٚعٞ بكٛاعد ايطًٛى 

   ٚ املٛاظب١

قاؾعات ع٢ً طايبات 

 ايدٚاّ املدزضٞ 

ـ ايتٛاصٌ ايطسٜع بربْاَر 

بني االضس٠   smsايسضا٥ٌ 

 ٚايبٝت

 

 :افظة ـ عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحمل3 

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 (2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .ايتعًُٝٞايرتبٟٛ ٚؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ  :اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْاَر 

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 



 املسس١ً يف( االلًٝص١ٜ ٚايضسف,ايًػ١ ايٓشٛ) يف َادتٞ   ٌٝ ايطايبات ايٓٛعٞ ملطت٣ٛ ؼض ايتشطني :األٖداف ايتؿض١ًٝٝ / اهلدف 

 .%5 ايجا١ْٜٛ بٓطب١

  ( 2/2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (ٚض١ًٝ تٛفري نًف١ ايربْاَر )   :التكمفة التكديزية لمربٌاوج -4

 .  ال حيتاز إىل تهًؿ١ َاي١ٝ               

 زٜا200ٍ(  حيدد املبًؼ ) إىل تهًؿـــ١ َاي١ٝ  حيتاز 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 ٖـ29/6/1432 ٖـ16/10/1431 االٚىل

 طايبات ٚأٚيٝا٤ أَٛز  يدٜٗٔ ٚعٞ بكٛاعد ايطًٛى ٚ املٛاظب١   ـ 

 ٢ ايدٚاّ املدزضٞ طايبات قاؾعات عً

 بني االضس٠ ٚايبٝت  smsـ ايتٛاصٌ ايطسٜع بربْاَر ايسضا٥ٌ 

 

  خطوات التٍفيذ

  .ؼدٜد االستٝادات تٛشٜع ايعٌُ ع٢ً املػازنات  اـط٠ٛ األٚىل

  .تستٝب ايًكا٤ات ايرتب١ٜٛ ٚايصٜازات املٝدا١ْٝ  اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

  .إعداد ايرباَر  ٚايٓػسات   اـط٠ٛ ايجايج١

  تٓؿٝر بسْاَر تٛعٟٛ َٝداْٞ عٔ ايػٝاب ٚأثازٙ ايطًب١ٝ يف ايتشضٌٝ ايدزاضٞ اـط٠ٛ ايسابع١

    sms اعداد ٚتٓؿٝر اضتدداّ زضا٥ٌ اؾٛاٍ اـط٠ٛ اـاَط١

  تٓؿٝر ٚتكِٝٝ بسْاَر تهسِٜ ايطايبات ايالتٞ مل ٜػدي خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ اـط٠ٛ ايطادض١

 

 

 



 :ت  املشاركة يف الربٌاوجفزيل العىن واجلّا-6

 

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة  املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة 

 املتابع١-اإلغساف-ايتٓطٝل-ايتٓعِٝ–ايتدطٝط  10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد
   

 ٚاملتابع١ اإلغساف ايٛن١ًٝ ٚ
   

 ايتٛاصٌ َع أٚيٝا٤ األَٛز يًشد َٔ ظاٖس٠ ايػٝاب َسغد٠ طالب١ٝ ز
   

    خط١ يتاليف ظاٖس٠ ايػٝاب إعداد ٚدزاض١ َساقب١/ َع١ًُ ٖـ

    إعداد ٚتٓؿٝر بسْاَر  ايتهسِٜ ٚؼدٜد االستٝادات املطًٛب١ َع١ًُ ادتُاعٝات ظ

 

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3/         30:            ايتــازٜـــذ               
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج -1

 الب١ٝ ـ َع١ًُ ايًػ١ اإللًٝص١ٜاملدٜس٠ ـ املسغد٠ ايط :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  تؿعٌٝ ايكسا٠٤ بايًػ١ االلًٝص١ٜ :اصي الربٌاوج 

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

ـ بسْاَر ٖادف ٜطاعد إىل  تؿعٌٝ  ٚ ت١ُٝٓ َٗازات اؿٛاز  بايًػ١ 

 :اإللًٝص١ٜ ٚذيو َٔ خالٍ بعض ايرباَر  املٓؿر٠ ٖٚٞ 

 ٝات ٚضًبٝات اجملتُع املدزضٞ عٔ طسٜل اؿٛاز سٍٛ إجياب

 (اإلذاع١)بايًػ١ اإللًٝص١ٜ 

 أيعاب َػٛق١ محاض١ٝ ملُازض١ اإللًٝص١ٜ. 

  تػذٝع ايطايبات ع٢ً طسح املٛاعٝع اييت ٜؿغًٓٗا يًُٓاقػ١

 .ٚاؿٛاز سٛهلا 

  قاٚز٠ غدض١ٝ َط١ًُ ٚانتطاب َٗاز٠ اؿٛاز َٔ خالهلا 

 تًـ ايًػات عٌُ أٚزام تٛع١ٝ يًب١٦ٝ مبد. 

  َٓاقػات ٚاضتؿتا٤ات بايًػ١ اإللًٝص١ٜ. 

 ايؿضٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ: املد٠ ايص١َٝٓ 

 ايطايبات:ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 

 

 ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431

 .ـ ت١ُٝٓ َٗازات اؿٛاز بايًػ١ اإللًٝص١ٜ

ـ شزع ايجك١ يف ْؿظ ايطايب١ عٓد 

 اضتدداَٗا يًػتٗا ايجا١ْٝ اإللًٝص١ٜ

ح ايتٓاؾظ بني ايطايبات َٔ خالٍ ـ بح زٚ

 إتكإ ؾٔ  اؿٛاز بايًػ١ االلًٝص١ٜ

 

طايبات قادزات ع٢ً 

اضتدداّ ايًػ١ 

اإللًٝص١ٜ ؼدثًا 

فُٛع١ َٔ اإلزغادات 

ٚاملػاٖد  اهلادؾ١ بايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ

 ٚسٛازا بهٌ ثك١

 



 :ـ عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة 3

 

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية الربٌاوج أِداف

 (2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .ايتعًُٝٞايرتبٟٛ ٚؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ  :اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْاَر 

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

ايجا١ْٜٛ  املسس١ً يف( االلًٝص١ٜ ٚايضسف,ايًػ١ ايٓشٛ) يف َادتٞ   ايٓٛعٞ ملطت٣ٛ ؼضٌٝ ايطايبات  ايتشطني :األٖداف ايتؿض١ًٝٝ / اهلدف 

 .%5 بٓطب١

  ( 2/2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج-4

 .  ال حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ               

  زٜا300ٍ(  حيدد املبًؼ ) َاي١ٝ حيتاز إىل تهًفـــ١ 

 (:َساسً٘) ـ َهْٛات ايربْاَر 5

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 األٚىل
 ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431

 ١ االلًٝص١ٜطايبات قادزات ع٢ً اضتدداّ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ ؼدثًا فُٛع١ َٔ اإلزغادات ٚاملػاٖد  اهلادؾ١ بايًػ

 ٚسٛازا بهٌ ثك١
 

 خطوات التٍفيذ                                                                                                              

  .تٛشٜع ايعٌُ ع٢ً املػازنات  اـط٠ٛ األٚىل

  .تٛفري املاد٠ ايع١ًُٝ   اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

  .تٓفٝر ايربْاَر يف املهتب١ املدزض١ٝ أٚ ايكاع١   اـط٠ٛ ايجايج١

  َتابع١ ايربْاَر ٚايتهسِٜ خالٍ فرت٠ ايتٓفٝر اـط٠ٛ ايسابع١

 

 



 :فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج-6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة ّىةامل جّة العىن االصي أو اجلّة

    اإلغساف ايعاّ 10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد

    املػازن١ يف ايتدطٝط ٚاإلغساف  ٚن١ًٝ املدزض١        ٚ

    اإلغساف ٚاملتابع١ املسغد٠ ايطالب١ٝ  ز

    ب١إعداد ٚتٓؿٝر ايربْاَر ٚؼدٜد االستٝادات املطًٛ َع١ًُ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ  ٖـ 

    إعداد ٚتٓؿٝر ايربْاَر ٚؼدٜد االستٝادات املطًٛب١ َع١ًُ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ  ع

 

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3  /       30:            ايتــازٜـــذ               
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 تقطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضا  

        

 .ؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ (2)اهلدف ايعاّ 

 . ايتٛضع يف بساَر زعا١ٜ ايطايبات ذٚات االستٝادات اـاص١  2/3 :اهلدف ايتؿضًٝٞ 

الدعي  اجلّة املضئولة  املتطمبات  املدة  الرباوج ً

 اخلارجي

 وؤشزات حتكل اهلدف

 املضاٌدة الزئيضة

َٖٛبيت ْكط١  1

 اْطالقٞ

 عاّ دزاضٞ

 ٖـ22/6/1432ىلـ ا23/10/1431َٖٔ

 

  ق٣ٛ بػس١ٜ 

 أٚزام) َطتًصَات َاد١ٜ- 

-دٗاش عسض-طابع١

 -دٗاش تػًٝـ سسازٟ

خاَات  -أيٛإ –يٛسات 

 -الصل -َٔ ايب١٦ٝ

 C D  -أدٚات خٝاط١

 (يًٓطذ 

 

 

 املدٜس٠

َط٦ٛي١ 

 َٖٛب١

 َعًُات

 ـ إداز٠ املٖٛٛبات

ـ إداز٠ اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

 ـ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ

ـ شٜاد٠ َعدٍ انتػاف ايطايبات  

 املٖٛٛبات يف اجملاالت املدتًؿ١ 

شٜاد٠ أعداد ايطايبات املػازنات يف 

 املطابكات ايدٚي١ٝ

ٚ  نػـ بأمسا٤ ايطايبات املٖٛٛبات

  املػازنات باملطابكات ايدٚي١ٝ 

َعسض صٓع بٝدٟ َٔ إْتاز 

 ايطايبات املٖٛٛبات
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج 1

 املدٜس٠ ـ َط٦ٛي١ َٖٛب١ ـ َعًُات  :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  َٖٛبيت ْكط١ اْطالقٞ  :لربٌاوجاصي ا

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

٢ً ؼٌُ ـ ايربْاَر عباز٠ عٔ دٚزات َتٓٛع١ ٚٚزش عٌُ تؤٌٖ ايطايبات ع

املطؤٚي١ٝ ٚايدق١ ٚإالتكإ يف إلاش األعُاٍ  ٚتعٌُ ع٢ً ؼؿٝص ٚت١ُٝٓ 

زٚح  االنتػاف ٚاإلبداع ٚاالبتهاز يف ايطايبات املٖٛٛبات ؼت غعاز صٓع 

ٚتأٌٖٝ .بٝدٟ  ٚذيو َٔ خالٍ سضط ايٓػاط ٚسضط االستٝاط  

زش عٌُ ايطايبات املػازنات يف اٚملبٝاد ايسٜاعٝات ٚايؿٝصٜا٤ َٔ خالٍ ٚ

ٚدٚزات ملٗازات ايتؿهري ايعًٝا ٚتدزٜب ايطايبات ع٢ً اضتدداّ مجٝع 

 ايطاقات ايعك١ًٝ يًٛصٍٛ إىل ايتُٝص ٚايتؿٛم

بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿضش٢  ٚذيو َٔ خالٍ  اإليكا٤ ـ تدزٜب ايطايبات ع٢ً 

 ٚاملطابك١ ايػعس١ٜ" َٚٓٗادا" بسْاَر االستؿا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ  ؼدثا

ات النتػاف َٛاٖب بٓاتٗٔ ٚزعاٜتٗا باايتعإٚ َع ؼؿٝص األَٗ-

املدزض١ ٚذيو َٔ خالٍ فايظ األَٗات ٚايًكا٤ات املتعدد٠ بني املدزض١ 

 ٚاألضس٠ 

 طٛاٍ ايعاّ: عدد َسات تهساز ايربْاَر 

 أٚيٝا٤ األَٛز –ايطايبات :ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 ٖـ22/6/1432 ٖـ23/10/1431

مجٝع ـ انتػاف ايطايبات املٖٛٛبات يف 

 .اجملاالت

ـ تػذٝع املٖٛب١ ٚاالبتهاز يد٣ ايطايبات 

ـ ت١ُٝٓ ٚتدزٜب ايطايبات ع٢ً َٗاز٠ ؾٔ 

 اإليكا٤

 ـ ت١ُٝٓ َٗازات ايتؿهري ٚاإلبداع

 

 

ـ طايب١ َٖٛٛب١ ٚقادز٠ ع٢ً 

 ت١ُٝٓ َٖٛبتٗا ٚتٛظٝؿٗا 

 ـ أضس٠ تػذع ٚتهتػـ املٖٛب١

 

 

 



 

 :لتعميي باحملافظة ـ عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة ا3

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 (2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .ؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ :اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْاَر 

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (2/3) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   . ر زعا١ٜ ايطايبات ذٚات االستٝادات اـاص١ ايتٛضع يف بساَ: األٖداف ايتؿض١ًٝٝ / اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج -4

 .ال حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ  

  ( 600) حيتاز إىل تهًفـــ١ َاي١ٝ 

 (:وزاحمْ) وكوٌات الربٌاوج  -5 

 **ملزاحن ا

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 األٚىل
 ٖـ22/6/1432 ٖـ23/10/1431

 طايب١ َٖٛٛب١ ٚقادز٠ ع٢ً ت١ُٝٓ َٖٛبتٗا ٚتٛظٝؿٗا   

 أضس٠ تػذع ٚتهتػـ املٖٛب١  

 خطوات التٍفيذ

 .عداد اإلعالٕ عٔ االٚملبٝاد ٚايتٛشٜع  يًُػازنات ٚسضس اإل اـط٠ٛ األٚىل

 ٚعع املعاٜري يًطايبات املػازنات يف االٚملبٝاد يف ايسٜاعٝات ٚايؿٝصٜا٤ اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

 إعداد ٚتٓؿٝر بسْاَر االستؿا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ اـط٠ٛ ايجايج١

 تأٌٖٝ ايطايبات املػازنات يف املطابك١ اـط٠ٛ ايسابع١

 إعداد ٚتٓؿٝر َعسض صٓع بٝدٟ اـط٠ٛ اـاَط١

 تكِٝٝ ايرباَر ٚايٓتا٥ر تهسِٜ املػازنات ايطادض١ اـط٠ٛ



 :فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج-6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة

 اإلغساف ايعاّ 10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد
   

 ٖـ
/ زا٥د٠ ايٓػاط 

 َط٦ٛي١ َٖٛب١
 اإلعالٕ عٔ االٚملبٝاد ٚايدٚزات َٚتابع١ ايتٓؿٝر

   

 ع
َع١ًُ ايًػ١ 

 االلًٝص١ٜ
 إعداد ٚتٓؿٝر َعسض صٓع بٝدٟ

   

 إعداد ٚتٓؿٝر َعسض صٓع بٝدٟ َع١ًُ زٜاعٝات ب
   

 بايًػ١ ايعسب١ٝإعداد ٚتٓؿٝر بسْاَر االستؿا٤  َع١ًُ ايًػ١ ايعسب١ٝ ظ
   

 إعداد ٚتٓؿٝر بسْاَر االستؿا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ َع١ًُ ايًػ١ ايعسب١ٝ ح
   

                                                                                                                      

 املط٦ٍٛ املباغس                                                                                                                                                        

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/       3/      30:          ايتــازٜـــذ                                                                                  
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

  

 

 .ؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ (3)اهلدف ايعاّ 

        . َٔ اهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ % 15زؾع ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ يـ 3/1 :اهلدف ايتؿضًٝٞ 

 املتطمبات املدة لرباوجا ً

الدعي  اجلّة املضئولة

 اخلارجي
 وؤشزات حتكل اهلدف

 املضاٌدة الزئيضة

1 

 دٛد٠ االدا٤ؾٔ صٓاع١  

 ايؿضٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

 ٖـ5/1432//29ٖـ اىل17/3/1432

 

  (َدزب١)ق٣ٛ بػس١ٜ 

 تعاَِٝ ) َطتًصَات َاد١ٜ– 

 -غٗادات ضبٛز٠ تؿاع١ًٝ

دٗاش  -ناَريا ٚثا٥ك١ٝ 

 (عسض, دٗاش قٍُٛ

 

 املدٜس٠

 

املػسؾات 

 ايرتبٜٛات
 

َعًُات َٓتعُات ٚاعٝات  -

َٔ خالٍ  باألْع١ُ ٚايتعًُٝات

 ضذالت ايدٚاّ

ؿّٗٛ َطبكات مل َعًُات  -

 اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ يدٜٗٔ

 ؿضد اؾٛا٥ص

تطبٝل ايدزٚع عٔ طسٜل  -

ايتكٓٝات اؿدٜج١  َٔ خالٍ 

 ضذالت ايتشغري

 

 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                     ًِٝ                                                                                                                          ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع   

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                                                                                اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                     

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج 1 

   املدٜس٠ ـ:  اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  األدا٤ دٛد٠صٓاع١ ؾٔ :  اصي الربٌاوج

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

ع٢ً ايرتابط  ٚايتأنٝددزض١ ملايربْاَر ٜٗدف اىل ْػس ثكاؾ١ اؾٛد٠ بني َٓطٛبات ا

ؼطني ) ايجالخ  قاٚزا ؾٛد٠ات يًعٌُ نؿسٜل َتهاٌَ يتشكٝل ٚايتهاٌَ بني املٛظؿ

يتٓعِٝ   ٚتطٜٛسا ملٗازات تشطنيٚذال ي( اؾٛد٠ ٚؽؿٝض ايتهًؿ١ ٚشٜاد٠ اإلْتاد١ٝ

ْٚػاطاتٗا بضبػ١ ايتؿٛم بأدا٤ ايعٌُ  ايعٌُ ٚصبؼ نٌ داْب َٔ دٛاْب املٓػأ٠

 ايربْاَر ع٢ً أغتٌُٚقد . ايضشٝح بػهٌ صشٝح َٔ املس٠ األٚىل ٚنٌ َس٠

يٓػس ثكاؾ١ اؾٛد٠  ٚايتدزٜب ع٢ً اضتدداّ تكٓٝات ايتعًِٝ قاعسات ٚٚزش ايعٌُ-

ٚتأٌٖٝ املتُٝصات َٓٗٔ يًدخٍٛ ملطابكات ايػٝذ محدإ ايساغد يًُع١ًُ املٛظؿات بني 

 ذات اؾٛد٠ امل١ٝٓٗ ايعاي١ٝ يف ايتعًِٝ

دٚز٠ ايطبٛز٠ ) جٌ َ تٓؿٝر ايعدٜد َٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يف ٖرا ايربْاَر -

 (دٚز٠ ايهاَريا ايٛثا٥ك١ٝ-ايتؿاع١ًٝ

ال يًػٝاب ْعِ ) ػٝاب ٚاآلثاز  ايطًب١ٝ املرتتب١ عًٝ٘ بعٓٛإ ايعٔ  يًُٛظؿاتٚقاعس٠ 

 (يالْتعاّ 

 قًٝالت ايػٝاب غهس يًُٛظؿاتتٛشٜع غٗادات -

 املٛظؿات:َسٙ يف ايعاّ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ :َسات تهساز ايربْاَر  عدد

17|3|1432 29|5|1432 

ْػس َؿّٗٛ اؾٛد٠ بني املٛظؿات ٚذيو -

 بإتكإ ايعٌُ َٔ املس٠ األٚىل ٚيف نٌ َس٠

 ايعٌُ بسٚح ايؿسٜل بني املٛظؿات-

ايطعٞ يتطبٝل َؿّٗٛ اؾٛد٠ يف -

 ايتعًِٝ ؿضد اؾٛا٥ص

تعصٜص َبدأ ايتهسِٜ ٚايتؿٛم َٔ خالٍ -

 بسْاَر تهسِٜ املٛظؿات املتُٝصات

 

 

 

  ظؿاتاملٛ َٔ عدد-

ايٛاعٝات ٚاملطبكات ملؿّٗٛ 

 اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ

عدد َٔ سكا٥ب االلاش  -

 املتُٝص٠

عٔ َؿّٗٛ  إزغاد١ٜيٛسات  -

 اؾٛد٠

 



 

 :ـ عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة 3

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 (3) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .ؼطني ايهؿا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ايرتبٟٛ ايتعًُٝٞ :َر اهلدف ايعاّ املٓتُٞ إيٝ٘ ايربْا

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (3/1) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .زؾع ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ي١٦ًٝٗ ايتع١ًُٝٝ:  األٖداف ايتؿض١ًٝٝ/ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) لمربٌاوج ـ التكمفة التكديزية4

  حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ ال  . 

 ( حيدد املبًؼ ) حيتاز إىل تهًفـــ١ َاي١ٝ           

 

 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5

 

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 األٚىل
 ـ29/5/1431ٖ ٖـ17/3/1431

 ايٛاعٝات ٚاملطبكات ملؿّٗٛ اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ  املٛظؿات َٔ عدد

 عدد َٔ سكا٥ب االلاش املتُٝص٠ -

 يٛسات إزغاد١ٜ عٔ َؿّٗٛ اؾٛد٠ -

 

 

 
 



 

 خطوات التٍفيذ

  دزاض١ ٚتٛشٜع اإلعُاٍ اـط٠ٛ األٚىل

  .. .ايتع١ًُٝٝإعداد ٚتٓؿٝر قاعس٠ عٔ ايػٝاب ٚأثازٙ ايطًب١ٝ يف ضري ايع١ًُٝ  اـط٠ٛ ايجا١ْٝ

  .إعداد ٚتطبٝل دٚز٠ عٔ اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚتطدريٖا يتطٜٛس ايعًِ اـط٠ٛ ايجايج١

  إعداد ٚتٓؿٝر قاعسات  ٚٚزش عٌُ عٔ اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ اـط٠ٛ ايسابع١

  تكِٝٝ ايربْاَر ٚايٓتا٥ر تهسِٜ املػازنات   اـط٠ٛ اـاَط١

 :ركة يف الربٌاوجفزيل العىن واجلّات  املشا-6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة

    اإلغساف ايعاّ 10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد

    ػٗٝص ٚزش ايعٌُ ٚاإلغساف عًٝٗا زا٥د٠ ايٓػاط ٖـ

 املط٦ٍٛ املباغس                                                                                                                                                         

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3/          30:            ايتــازٜـــذ               
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 .تٛؾري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ املٛانب١ الستٝادات املٝدإ َٚطتذدات٘   ـ5 :ايـٗـــدف ايـعـــاّ        

 . عًِٝ ٚايتعًِتٛؾري ب١٦ٝ َدزض١ٝ آ١َٓ ٚقؿص٠ ع٢ً ايت 5/3 :ًٞ ـدف ايتؿضٝــاهل     

 املتطمبات املدة الرباوج ً

الدعي  اجلّة املضئولة

 اخلارجي
 وؤشزات حتكل اهلدف

 املضاٌدة الزئيضة

1 

َٛادٗيت 

 يًشدخ

 عاّ دزاضٞ

 ٖـ22/6/1432ٖـ1/11/1431

  ( ؾسٜل عٌُ  –َدزب١ )ق٣ٛ بػس١ٜ 

 يٛسات ٚخسا٥ط  -إزغادات) َطتًصَات َاد١ٜ

طؿاٜات سسٜل  -يٛسات دا١ُ٥ ٚٚاعش١ -ذ١ٖٝٓ

 –أؾالّ تٛعٝش١ٝ –َطٜٛات  –دٗاش عسض  –

 (يًٓطذ  C D -أدٚات نٗسبا١ٝ٥ 

 (2000)َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

املدٜس٠ ـ 

ايٛن١ًٝ ـ 

املسغد٠ 

ايطالب١ٝ ـ ؾ١ٓ 

ايتٛع١ٝ 

ايضش١ٝ ـ 

 َع١ًُ ايعًّٛ

ـ ْػاط 

 طايبات 

ـ تٛدٝ٘ 

ٚإزغاد 

 طايبات 

ـ ايٛسد٠ 

 ايضش١ٝ

 

 

تٓؿٝر خط١ االخال٤ يف 

 يف ٚقت قٝاضٞ  دزض١امل

َٓطٛبات ٚاعٝات بكٛاعد 

اآلَٔ ٚايطال١َ 

ٚإالضعاؾات األٚي١ٝ 

املبادزات إىل ايتضسف 

 ايضشٝح عٓد اـطس

بإزادتٓا  3

ْضٓع ...

ايٓذاح 

 ٚايتُٝص

 عاّ دزاضٞ

 ٖـ22/6/1432ٖـ1/11/1431

  (ؾسٜل عٌُ)ق٣ٛ بػس١ٜ 

 دٗاش -طابع١ -أٚزام) َطتًصَات َاد١ٜ

 –غٗادات تؿٛم -دٗاش تػًٝـ سسازٟ-عسض

 (يًٓطذ  C D -دٗاش قٍُٛ 

  (500)َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ 

 املدٜس٠

 ايٛن١ًٝ

املسغد٠ 

 ايطالب١ٝ

 زا٥د٠ ايٓػاط

تٛدٝ٘ 

ٚإزغاد 

 طايبات
 أٚيٝا٤ األَٛز

 طايبات ازتؿاع َطت٣ٛ اي

يف ايتشضٌٝ ايدزاضٞ 

" أنجس ضعٝاطايبات 

يًٓذاح  ٚايتؿٛم قادزات 

ع٢ً ايٓعس يف املطتكبٌ 

 بهٌ ثك١ 

 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                        ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                                                                            

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                              ع١ دد٠                                                                                                                       اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشاف

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 

 

 :وج وعمووات عاوة عَ الربٌا-1

 املدٜس٠ ـ ايٛن١ًٝ ـ املسغد٠ ايطالب١ٝ ـ املسغد٠ ايضش١ٝ ـ َع١ًُ ايعًّٛ :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  َٛادٗيت يًشدخ:  اصي الربٌاوج

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 وصف الربٌاوج

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

ٟٛ صشٞ ٜطع٢   ٜٚسنص ع٢ً  أ١ُٖٝ بسْاَر تٛدٝٗٞ تٛع

َٔ .اؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥  يف سٝا٠ ايؿسد اي١َٝٛٝ

خالٍ اإلذاع١ املدزض١ٝ  ٚايٓػسات ٚاملطٜٛات ٚسضط 

 .االستٝاط ٚايٓػاط

ـ ٜػٌُ ايربْاَر إعداد نٛادز بػس١ٜ قادز٠ ع٢ً ايتعاٌَ 

 َع ايهٛازخ ايطبٝع١ٝ 

 "   أٜٔإىل.. ضٍٝٛ دد٠... "ـ ْد٠ٚ بعٓٛإ

 ٓطٛباتـ بسْاَر تٛعٟٛ تطبٝكٞ  ٜػٌُ ع٢ً تدزٜب امل

 ع٢ً خط١ إخال٤ ١ُٖٝٚ باملٓػأ٠ ايتع١ًُٝ 

 َٓطٛبات املدزض١ : ـ ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 طٛاٍ ايعاّ:ـ عدد َسات تهساز ايربْاَر 

 ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431

 ـ زؾع دزد١ ايٛعٞ ايضشٞ يد٣ ايطايبات

ٚاالٖتُاّ بايضش١ يدٟ  ـ ت١ُٝٓ غعٛز ايجك١ بايٓؿظ

 ايطايبات

ـ ؼؿٝص ايطايبات ع٢ً ايتطبٝل ايؿعًٞ يهٝؿ١ٝ 

 ايتعاٌَ َع ايهٛازخ ايطبٝع١ٝ

 .ـ ؼدٜد ْػ١ُ دسع اإلْراز َٚعسؾ١ ايطايب١ هلا 

ـ تعٜٛد ايطايبات  ع٢ً اإلملاّ بطسم اإلخال٤ 

 .ايضشٝش١ ٚضسع١ إخال٤ املٓػأ٠ ايتع١ًُٝ 

 .اّ طؿاٜات اؿسٜلـ تدزٜب ايطايبات ع٢ً اضتدد

 .ـ تٛعٝح ايطسم ايضشٝش١ إلضعاف املضاب 

عٔ ثكاؾ١ َٓطٛبات  يدٜٗٔ ٚعٞ صشٞ ٚ -

ايتعاٌَ َع ايهٛازخ ٚإخال٤ املٓػأ٠ خالٍ ؾرت٠ 

 قٝاض١ٝ

 باإلخال٤ـ ًَـ خاظ 

ٚ  صٛز  متجٌ ايب١٦ٝ ايضش١ٝ  ـ ْػسات َٚطٜٛات

ؾعٌ ايطايبات ع٢ً دزا١ٜ بكٛاعد ايطال١َ 

 ٚي١ٝٚاإلضعاؾات األ

  

 

 

 



 :عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة  -3

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج 

  .تٛؾري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ املٛانب١ الستٝادات املٝدإ َٚطتذدات٘  :اهلدف العاً املٍتىي إليْ الربٌاوج 
  ِ( 5) اهلدف ٚزد غط١ اإلداز٠ زق 

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 . تٛؾري ب١٦ٝ َدزض١ٝ آ١َٓ ٚقؿص٠ ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتعًِ ::األِداف التفصيمية / اهلدف 
  ( 5/3) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج -4

 .  حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ ال               

  زٜا500ٍحيتاز إىل تهًفـــ١ َاي١ٝ 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 املدزجات أو الٍواتج املتوقعة لمىزحمة

 إىل وَ

 ٖـ22/6/1432 ٖـ1/11/1431 املسس١ً االٚىل

 ال٤ املٓػأ٠ خالٍ ؾرت٠ قٝاض١َٝٓطٛبات  يدٜٗٔ ٚعٞ صشٞ ٚ عٔ ثكاؾ١ ايتعاٌَ َع ايهٛازخ ٚإخ-

 ـ ًَـ خاظ باإلخال٤

 ـ ْػسات َٚطٜٛات ٚ  صٛز  متجٌ ايب١٦ٝ ايضش١ٝ ؾعٌ ايطايبات ع٢ً دزا١ٜ بكٛاعد ايطال١َ ٚاإلضعاؾات األٚي١ٝ

 

 خطوات ا لتٍفيذ

 اـط٠ٛ األٚىل
 تٛشٜع ايعٌُ ٚؼدٜد املطؤٚيٝات ع٢ً أعغا٤ ايؿسٜل

 اـط٠ٛ ايجا١ْٝ 
 إلَهاْٝات املاد١ٜ املطًٛب١ يًربْاَرتٛؾري ناؾ١ ا

 اـط٠ٛ ايجايج١
 تٓؿٝر ْد٠ٚ بعٓٛإ ضٍٝٛ دد٠ إىل أٜ  



 :ـ فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج6

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن ّةاالصي أو اجل

    اإلغساف ايعاّ  10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد

    اإلغساف ٚاملتابع١ يتٓؿٝر ايربْاَر ٚتكدِٜ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ٚن١ًٝ املدزض١     ٚ

    املػازن١ يف تٓؿٝر ايربْاَر  َسغد٠ طالب١ٝ  ز 

    تابع١ يتٓؿٝر ايربْاَر ٚتكدِٜ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞاإلغساف ٚامل زا٥د٠ ايٓػاط ٖـ

    تٓؿٝر بسْاَر اإلخال٤ يف ساي١ ايطٛازٟ َع١ًُ عًّٛ  أ

    املسغد٠  ايضش١ٝ  إعداد ٚتٓؿٝر ايربْاَر َع١ًُ االقتضاد املٓصيٞ ٕ

 املط٦ٍٛ املباغس                                                                                                                                             

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  االضـــــــِ               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/        3    /      30:            ايتــازٜـــذ               

 اـط٠ٛ ايسابع١ 
 تٛشٜع ْػسات ـ َطٜٛات عٔ األَٔ ٚايطال١َ يف املٓػأ٠ ايتع١ًُٝٝ (َستني خالٍ ايعاّ ) غسح ٚتٓؿٝر خط١ اإلخال٤ َٔ خالٍ اإلذاع١ املدزض١ٝ  

 اـط٠ٛ اـاَط١
 باٚز بٜٛٓت عٔ االدسا٤ت ايٛقا١ٝ٥ ايضشٝش١ ملٛاد١ٗ ايهٛازخ ايطبٝع١ٝ املدتًؿ١  عسٚض

 اـط٠ٛ ايطادض١
 تهسِٜ املػازنات/ تكِٝٝ ايربْاَر 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                    ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                                                                             

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                              ١ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                                                                       اإلداز٠ ايعا١َ يًرتبٝ

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                                                   
 
 
 

                 

 :وعمووات عاوة عَ الربٌاوج -1

 املدٜس٠ ـ ايٛن١ًٝ ـ املسغد٠ ايطالب١ٝ ـ زا٥د٠ ايٓػاط :اصي املضئوه املباشز عَ الربٌاوج  ْضٓع ايٓذاح ٚايتُٝص.. بإزادتٓا :  اصي الربٌاوج

 :ـ وصف الربٌاوج وأِدافْ 2

 ربٌاوجوصف ال

 وقت التٍفيذ

 خمزجات الربٌاوج أِداف الربٌاوج اخلاصة

 إىل وَ

ايربْاَر عباز٠ عٔ بسْاَر تٛدٝٗٞ ٜػسح نٝؿ١ٝ ايٛصٍٛ بايطايب١ إىل 

 :ْٗس ايتؿٛم ٚايٓذاح  َٔ خالٍ قاعسات ٚدٚزات عٔ 

 (ؾٔ اإلصػا٤ ـ  َٗازات االضتٝعاب ٚايتطبٝل ـ ايكغا٤ ع٢ً املًٌ) 

عٔ عكد ْدٚات ٚقاعسات يًطايبات  يًبشح  ْاَر ايرب ػٌُنُا ٜب

ضط ؿعض املٛاد ايدزاض١ٝ  ٚتؿعٌٝ سًٍٛ ملػانٌ ايغعـ يف ب

 يًطايباتيتشطني ٚزؾع املطت٣ٛ ايدزاضٞ االستٝاط 

ٚتهسِٜ ايطايبات املتؿٛقات  ٚتكدِٜ  اهلداٜا ٚغٗادات ايتؿٛم ٚذيو َٔ 

 خالٍ بسْاَر تهسميٞ عغٛز األَٗات ٚاملػسؾات

 األٍٚايؿضٌ ايدزاضٞ :د٠ ايص١َٝٓامل

 األَٗات -ايطايبات:ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ 

 ٖـ29/3/1432 ٖـ16/10/1431

 تٛع١ٝ ايطايبات بطسم االضتٝعاب ايضشٝش١ 

  ٌَٝطاعد٠ ايطايب١ يتاليف ايغعـ يف ايتشض

 ايدزاضٞ

  تعصٜص َبدأ ايتهسِٜ ٚايتؿٛم َٔ خالٍ بسْاَر ـ

 تهسِٜ املتؿٛقات

 

 طايبات  إجيابٝات ـ 

قادزات " َتؿٛقات دزاضٝا

 ع٢ً ؽطٞ ايضعٛبات

CD  ٜػٌُ كسدات

ايربْاَر ايتٛدٝٗٞ 

 ايرتبٟٛ يًُتؿٛقات

 

  

 



 :ـ عالقتْ بأِداف اخلطة التشغيمية إلدارة التعميي باحملافظة 3

 عالقتْ بأِداف خطة اإلدارة التعميىية أِداف الربٌاوج

 (2) ٚزد غط١ اإلداز٠ زقِ اهلدف   .ايتعًُٝٞايرتبٟٛ ٚا١ٜ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ؼطني ايهؿ:  اهلدف العاً املٍتىي إليْ الربٌاوج

  مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 يف( االلًٝص١ٜ ٚايضسف,ايًػ١ ايٓشٛ) يف َادتٞ   ايٓٛعٞ ملطت٣ٛ ؼضٌٝ ايطايبات  ايتشطني :األِداف التفصيمية / اهلدف 

 .%5 ايجا١ْٜٛ بٓطب١ املسس١ً

 ( 2/2) قِ اهلدف ٚزد غط١ اإلداز٠ ز 

 مل ٜسد غط١ اإلداز٠ 

 (وصيمة توفري كمفة الربٌاوج :  ) التكمفة التكديزية لمربٌاوج-4

 .  ال حيتاز إىل تهًف١ َاي١ٝ       

  زٜا500ٍ(  حيدد املبًؼ ) حيتاز إىل تهًفـــ١ َاي١ٝ 

 (:وزاحمْ) ـ وكوٌات الربٌاوج 5

 **املزاحن 

 وقت التٍفيذ

 تج املتوقعة لمىزحمةاملدزجات أو الٍوا

 إىل وَ

 ٖـ29/3/1432 ٖـ16/10/1431 األٚىل

 قادزات ع٢ً ؽطٞ ايضعٛبات" طايبات  إجيابٝات َتؿٛقات دزاضٝا 

 CD ٜػٌُ كسدات ايربْاَر ايتٛدٝٗٞ ايرتبٟٛ يًُتؿٛقات 

 

 

  خطوات التٍفيذ

  .ؼدٜد االستٝادات تٛشٜع ايعٌُ ع٢ً املػازنات  اـط٠ٛ األٚىل

  .تستٝب ايًكا٤ات ايرتب١ٜٛ ٚايصٜازات املٝدا١ْٝ  ٠ٛ ايجا١ْٝاـط

  .تؿعٌٝ اإلذاع١ املدزض١ٝ يعسض ايُٓاذز ايٓادش١ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل   اـط٠ٛ ايجايج١

  إعداد ايرباَر  ٚايؿكسات اييت ضتكدّ يف ايربْاَر ايتهسِٜ يًُتؿٛقات اـط٠ٛ ايسابع١

  تهسِٜ ايطايبات املتؿٛقات دزاضٝا تٓؿٝر ٚتكِٝٝ بسْاَر اـط٠ٛ اـاَط١

 



 

 :فزيل العىن واجلّات  املشاركة يف الربٌاوج -6

 

 (خارج الوسارة)املشاركوُ وَ (الوسارة/ اإلدارة / داخن املدرصة) املشاركوُ 

 املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة املّىة جّة العىن االصي أو اجلّة

 املتابع١-اإلغساف-ايتٓطٝل-ايتٓعِٝ–ايتدطٝط  10َدٜس٠ خ زدا٤ ضًُٝإ عبٝد
   

 اإلغساف ٚاملتابع١ ايٛن١ًٝ ٚ
   

 ايتٛاصٌ َع أٚيٝا٤ األَٛز يًشد َٔ ظاٖس٠ ايػٝاب َسغد٠ طالب١ٝ ز
   

    إعداد ٚتٓؿٝر بسْاَر  ايتهسِٜ ٚؼدٜد االستٝادات املطًٛب١ زا٥د٠ ايٓػاط ٖـ

 ايربْاَر , َهْٛات٘ ٚقاٚزٙ  , ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ , عدد َسات ايتٓؿٝر إٕ نإ ايربْاَر َتهسزاٚصـ ايربْاَر ٜٓبػٞ إٔ ٜتغُٔ اضرتاتٝذ١ٝ تٓؿٝر 

 طٜطتشطٔ نتاب١ ايرباَر َٔ َسس١ً ٚاسد٠ , ٚشٜاد٠ عدد اـطٛات بإدزاز صؿٛف عٓد اؿاد١  , ٚاضتدداّ أنجس َٔ َسس١ً ٜهٕٛ عٓد ايغسٚز٠ ؾك**

 ١ْٝ ٚنريو اـطٛات يف ساي١ نٕٛ ايرباَر َسس١ً ٚاسد٠ ؾكط ميهٔ سرف اؾدٍٚ اـاظ باملسس١ً ايجا*** 

 املط٦ٍٛ املباغس                                                                                                                                                                 

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  ـِ االضــــــ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/       3/      30:          ايتــازٜـــذ               

 

 

 
 
 



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                                                          ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                         

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                        اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                                             

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 هـ1432مجبد اىثبًّ  22/ إىل / هـ1431شىاه 11خاله اىفرتح ٍِ اىثبّىٌخ اىؼبششح   ىرباٍج اىربّبٍج اىضًٍْ                                   قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

 المدة الزمنٌة البرامج م

 مجاد ثاىي/ شهر مجاد أول/ شهر ربيع ثاىي/ شهر ربيع أول/ شهر صفر/ شهر حمرو/ شهر ذي احلجة/ شهر ذو  القعدة/ شهر شوال/ شهر

 األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع

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 

ػٍىّْب 
 حمجخ

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هـ 23/11/1431

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ22/6/1431

                                    

  

2 

 

وعْْب 
آٍبه 

 ورغيؼبد

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هـ 16/11/1431

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ31/3/1432

                                    

  

3 

 

َو ّؼ
 ٍؼل

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هنننننـ 1/11/1431

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ22/6/1432

                                    

4 

أسشح 
واػٍخ 

عبىجخ ...
 ٍْزظَخ

م  

هـ 16/11/1431

إلى 

 هـ29/6/1432

                                    



 

 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                                                         ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                            

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                       اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                                              

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 هـ1432بد اىثبًّ مج 22/ إىل / هـ1431شىاه 11خاله اىفرتح ٍِ اىثبّىٌخ اىؼبششح   ىرباٍج اىربّبٍج اىضًٍْ                             قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                        

 المدة الزمنٌة البرامج م

 مجاد ثاىي/ شهر مجاد أول/ شهر ربيع ثاىي/ شهر ربيع أول/ شهر صفر/ شهر حمرو/ شهر ذي احلجة/ شهر ذو  القعدة/ شهر شوال/ شهر

 األسابيع عاألسابي األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع

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 

5 

رفؼٍو 
اىقشاءح 
ثبىيغخ 

 االجنيٍضٌخ

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هنننننـ 1/11/1431

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ22/6/1432

                                    

  

6 

 

ٍىهجزً 
ّقغخ 

 اّغالقً

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هـ 23/11/1431

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ22/6/1431

                                    

  

7 

 

فِ طْبػخ 
جىدح 
 االداء

منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

هنننننـ 17/3/1432

إلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى 

 هـ29/5/1432

                                    



 ٚضط دد٠/ َهتب                                                                                 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ                                                                                                       

 ايجا١ْٜٛ ايعاغس٠/ املدزض١                                                                   اإلداز٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبشافع١ دد٠                                                                                  

 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 هـ1432مجبد اىثبًّ  22/ إىل / هـ1431شىاه 11خاله اىفرتح ٍِ اىثبّىٌخ اىؼبششح   ىرباٍج اىربّبٍج اىضًٍْ                     قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                    

 المدة الزمنٌة البرامج م

 مجاد ثاىي/ شهر مجاد أول/ شهر ربيع ثاىي/ شهر ربيع أول/ شهر صفر/ شهر حمرو/ شهر ذي احلجة/ شهر ذو  القعدة/ شهر شوال/ شهر

 ألسابيعا األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع األسابيع

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 

8 
ٍىاجهزً 

 ىيذذس

م  

هـ 1/11/1431

إلى 

 هـ22/6/1432

                                    

  

9 

 

ثئسادرْب 
ّظْغ ...

اىْجبح 
 واىزٍَض

م  

هـ 16/11/1431

إلى 

 هـ29/3/1431
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 إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  

 (4)نموذج رقم                                                                                               قطِ ايتدطٝط ٚايطٝاضات  
     نموذج متابعة برامج الخطة المدرسية

 ؼكل اضِ ايربْاَر ّ
مل 

 ٜتشكل

مت يف ايٛقت 

 احملدد

تأخس يف 

 ايتٓؿٝر

ْطب١ 

 املتشكل
 أِٖ كسدات ايربْاَر

 ايتٓؿٝردازٟ  عْٝٛٓا قب١ 1
طايبات قادزات ع٢ً ايتُٝٝص بني ايطًٛى اإلجيابٞ ٚايطًيب 

 ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ يهٌ ضًٛى ست٢ ٜضًٔ إىل بس األَإ

 ٚطٓٓا آَاٍ ٚتطًعات 2

 

 

 

 

 
 

 

 

95% 

طايبات َعتصات بايٛطٔ َػازنات  يف دعِ داْب ايٛال٤ يٛال٠ 

 األَس

ب١ ٚطٔ احمل...ٜػٌُ مجٝع كسدات  بسْاَر ٚطٓٓا C D ـ 

 ٚايطالّ

ـ بسْاَر إذاعٞ تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ ؾسستٗٔ بعٛد٠ خادّ 

 اؿسَني  ايػسؾٝني

ـ صٛز سا٥ط١ٝ داخٌ ٚخازز املدزض١ تعرب عٔ اؿب ٚايٛال٤ بعٛد٠ 

 املًو 

 ـ َعسض تعرب ؾٝ٘ ايطايبات عٔ إغساق٘ ًَو ايكًٛب

 

 

 



 ْعٌُ َعو 3
 

 
 

 

 

 

دازٟ 

 ايتٓؿٝر

تطٛعٞ ٚأّ َتع١ًُ تطع٢ ـد١َ دٜٓٗا طايب١ َتُٝص٠ يف ايعٌُ ايـ 

 ٚٚطٓٗا

 

 طايب١ َٓتع١ُ.. أضس٠ ٚاع١ٝ  4
 

 
 

 

 

 

دازٟ 

 ايتٓؿٝر

 طايبات ٚأٚيٝا٤ أَٛز  يدٜٗٔ ٚعٞ بكٛاعد ايطًٛى ٚ املٛاظب١   ـ 

 طايبات قاؾعات ع٢ً ايدٚاّ املدزضٞ 

 بني االضس٠ ٚايبٝت  smsـ ايتٛاصٌ ايطسٜع بربْاَر ايسضا٥ٌ 

 

 دازٟ ايتٓؿٝر سا٠٤ بايًػ١ االلًٝص١ٜتؿعٌٝ ايك 5

 فُٛع١ َٔ اإلزغادات ٚاملػاٖد  اهلادؾ١ بايًػ١ االلًٝص١ٜ-

طايبات قادزات ع٢ً اضتدداّ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ ؼدثًا ٚسٛازا بهٌ -

 ثك١

 َٖٛبيت ْكط١ اْطالقٞ 6
 

 
 

 

 

 

95% 

 طايب١ َٖٛٛب١ ٚقادز٠ ع٢ً ت١ُٝٓ َٖٛبتٗا ٚتٛظٝؿٗا صشٝشًا ؽدّ ـ 

 ـ أضس٠ تػذع ٚتهتػـ املٖٛب١

 



 ضٝتِ تدٜٚٔ املتابع١ بعد االْتٗا٤ َٔ ايربْاَر ؾٔ صٓاع١ دٛد٠ األدا٤ 7

 ايٛاعٝات ٚاملطبكات ملؿّٗٛ اؾٛد٠ يف ايتعًِٝ   املٛظؿات َٔ  عدد -

 عدد َٔ سكا٥ب االلاش املتُٝص٠-

 يٛسات إزغاد١ٜ عٔ َؿّٗٛ اؾٛد٠-

 

8 

 َٛادٗيت يًشدخ

 

 

 
 

 

 

 

90% 

َٓطٛبات  يدٜٗٔ ٚعٞ صشٞ ٚ عٔ ثكاؾ١ ايتعاٌَ َع ايهٛازخ -

 ٚإخال٤ املٓػأ٠ خالٍ ؾرت٠ قٝاض١ٝ

 ًَـ خاظ باإلخال٤-

ْػسات َٚطٜٛات ٚ  صٛز  متجٌ ايب١٦ٝ ايضش١ٝ ؾعٌ ايطايبات -

 ع٢ً دزا١ٜ بكٛاعد ايطال١َ ٚاإلضعاؾات األٚي١ٝ

 

 بعد االْتٗا٤ َٔ ايربْاَرضٝتِ تدٜٚٔ املتابع١  بإزادتٓا ْضٓع ايٓذاح ٚايتُٝص 9
 قادزات ع٢ً ؽطٞ ايضعٛبات" طايبات  إجيابٝات َتؿٛقات دزاضٝا-

CD- ٜػٌُ كسدات ايربْاَر ايتٛدٝٗٞ ايرتبٟٛ يًُتؿٛقات 
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 : ايضعٛبات ٚاملعٛقات

 ا٤ات املتدر٠ يًتػًب ع٢ً ايضعٛباتاإلدس ايضعٛبات خطٛات  ايتٓؿٝر
ايٛقت املتٛقع يالْتٗا٤ 

 َٔ املساسٌ  املتأخس٠

    

    

    

    

 : َكرتسات ٚسًٍٛ 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 املط٦ٍٛ املباغس                                                                                                                                              

 زدا٤ ضًُٝإ عبٝد:  ضـــــــِ اال              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ايتٛقٝـــــع               

 ٖـ1432/       3/      30:          ايتــازٜـــذ               
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 ٚصـ ايربْاَر اضِ ايربْاَر ّ
 ؾرت٠ ايتٓؿٝر

 

 ؾرت٠ ايتٓؿٝر

 

 َالسعات اضِ املٓؿر٠
 اىل َٔ

1 
, ايكا٤ قضا٥د ( زضِ ٚنتاب١ ) قاعسات تٛع١ٜٛ , عسٚض تكدمي١ٝ , َطابكات  اإلستؿا٤ بايّٝٛ ايٛطين

 .غعس١ٜ 
 ّٜٛ ٚاسد

 زا٥د٠ ايٓػاط

ات مجٝع َٓطٛب &

 املدزض١

 

2 
سؿغ ادصا٤ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاآلسادٜح " قاعسات د١ٜٝٓ ٚتٛع١ٝ , َطابكات  خط١ ايتٛع١ٝ اإلضال١َٝ

 .نتاب١ َكاالت ,بساَر َتٓٛع١ " ايٓب١ٜٛ
 سطب تازٜذ ايتعُِٝ

َٓدٚب١ إداز٠ ايتٛع١ٝ 

 اإلضال١َٝ

 َٓطٛبات املدزض١ &

 

3 

 خط١ بساَر ٚؾعايٝات

 ايٓػاط ايػري صؿٞ
 سطب تازٜذ ايتعُِٝ عٌُ ٚدٚزات تدزٜب١ٝٚزش 

زا٥د٠ ايٓػاط  ٚزا٥دات 

 األضس ٚايطايبات
 

4 
 املٗسدإ ايٛطين يًرتاخ ايجكاؾ١

  مجٝع َٓطٛبات املدزض١ سطب تازٜذ ايتعُِٝ بسْاَر إذاعٞ , َعسض يًرتاخ أعُاٍ ٜد١ٜٚ ٚؾ١ٝٓ

 ٖـ20/10/1431ٖـ16/10/1431 (َطابكات  –عسض  –قاعس٠  –ضا٥د ق –نًُات تسسٝب١ٝ ) بسْاَر ٜػٌُ  اضتكباٍ ايطايبات املطتذدات 5

َسغد٠ ايطايبات 

َٚعًُات ايضـ األٍٚ 

 ايجاْٟٛ

 



 

 

 أضبٛع شزاع١ ايػذس٠ 6
 –ات تٛع١ٜٛ  عباز –يٛسات ؾ١ٝٓ  –َطابكات –فطُات  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (إذاعات  –َٓػٛزات كتًؿ١  –َطٜٛات 

سطب تازٜذ 

 ايتعُِٝ
  مجٝع َٓطٛبات املدزض١

 (اذاع١ َدزض١ٝ–َطابكات –َػاٖد  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ  أضبٛع املسٚز اـًٝذٞ  7
سطب تازٜذ 

 ايتعُِٝ
  َعًُات ايعًّٛ

8 

 ايّٝٛ ايعاملٞ

 يدا٤ ايطهسٟ

 –بسْاَر تٓعِٝ غرا٥ٞ  –عبازات تٛع١ٜٛ  – اضتبٝاْات –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (َطٜٛات   –ًَضكات  –إسضا٥ٝات 
  َعًُات ايعًّٛ ْٛؾُرب/  14

9 

 ايّٝٛ ايعاملٞ

 "املددزات ١ملهاؾش

 –َطٜٛات  –ًَضكات  -َػاٖد  –إسضا٥ٝات  –صٛز َعرب٠  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (ْػسات تٛع١ٜٛ  
 ع٢ً َداز ايعاّ

 ١املسغد٠ , َٓدٚب١ ايتٛعٝ

 َعًُات ٚطايبات املدزض١

 

10 

 ايّٝٛ ايعاملٞ

 " ايتدخني أعسازايتٛع١ٝ عٔ 

ْػسات  –إسضا٥ٝات  –عبازات تٛع١ٜٛ  -فطُات  –َػاٖد  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (قاعس٠ -َطٜٛات   -
  َعًُات ٚطايبات املدزض١ ع٢ً َداز ايعاّ

11 

 ايّٝٛ ايٛطين 

 "يػسب اؿًٝب 

 –بسْاَر تٓعِٝ غرا٥ٞ  –عبازات تٛع١ٜٛ  –تبٝاْات اض –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (َطٜٛات   –ًَضكات  –إسضا٥ٝات 

سطب تازٜذ 

 ايتعُِٝ

 َػسؾ١ ايتػر١ٜ ـ

 َعًُات ٚطايبات املدزض١

 

12 

 ايّٝٛ ايعاملٞ يًدؾاع املدْٞ 

 "ٚاإلعالّ ايٛقا٥ٞ 

َطٜٛات  –ًَضكات  -َػاٖد  –إسضا٥ٝات  –صٛز َعرب٠  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (ْػسات تٛع١ٜٛ   –ٚز٠ يف ايطال١َد
  مجٝع َٓطٛبات املدزض١ َازع / 1
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 ايّٝٛ ايعاملٞ

 "يرتغٝد اضتٗالى املٝاٙ 

 –َطٜٛات  –ًَضكات  -َػاٖد  –إسضا٥ٝات  –صٛز َعرب٠  –عسٚض ) بسْاَر ٜػٌُ 

 (ْػسات تٛع١ٜٛ  

سطب تازٜذ 

 ايتعُِٝ
  َعًُات ٚطايبات املدزض١

14 

 ايّٝٛ ايعاملٞ 

 "هاؾش١ َسض ايد زَٕ"

 فاعس٠ تٛع١ٜٛ ثكايف , عسض تكدميٞ 
سطب تازٜذ 

 ايتعُِٝ
  َع١ًُ ايعًّٛ 

 َطٜٛات , دزٚع تٛع١ٜٛ , قاعسات , غعاز أضبٛعٞ  َٝجام  أخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ 15
ع٢ً َداز ايعاّ 

 ايدزاضٞ

إدازٜات , َعًُات ٚطايبات 

 املدزض١ 
 

 َازع1 (إذاع١ َدزض١ٝ–َطابكات –َػاٖد  –عسٚض ) سْاَر ٜػٌُ ب االستؿا٤ بّٝٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ  16
+ َعًُات ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 طايبات
 



 اخلامتة
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 [. 111: الكهف]  ف

اىسبدخ اىرتثىٌخ ٍِ ٍغبىت دٍىٌخ طبدجذ اىؼَو اىظبحل ادلزَثو يف  ٍىامجخ مو ادلسزجذاد ػيى قذ أطجخ ٍِ واججْب حنِ اىرتثىٌني و
اىزغىس اذلبئو يف اىؼيٌ و رغجٍقبره ، ىيقَخ يف  ىْظو،مبب ٌزَشى ٍغ دٌْْب اإلسالًٍ احلٍْف اىزغرياد اىغبسئخ ػيى احلٍبح اإلّسبٍّخ 

ىزؼضٌض اخلري فٍهب ، و ّجز ٍب  يف اىؼيٌ اىزجذٌذاد مو، األٍش اىزي ٌذػىّب ىيَجبدسح ثزْبوه ّجزنش مو ٍب ٌفٍذ اإلّسبٍّخ وّجذع وّْزج و
مببدح أجٍبىْب محيذ ٍِ ٍضبس رهذد دٍبح اإلّسبُ ممب رشرت ػيٍه اىزىطو إىل ٍفبهٌٍ جذٌذح ، و رغىٌش ٍفبهٌٍ مبّذ قبئَخ ىزضوٌذ 

 .  يف دسء األخغبس و رؼضٌض جىاّت اخلري فٍَب جذ ٍِ خرباد ، وٍب سبد ٍِ رغرياد ٍْهجٍخ رثري فٍهٌ اىزفنري
 

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=11&nSora=18&nAya=110&l=arb


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عٌوننا محبة
 برامج النشاط

 معرض صنع بٌدي

 معرض صنع بٌدي درٌةالجنا معرض صنع بٌدي



 

 

 

 

 وطننا آمال وتطلعات 

 

 االحتفاء بعودة الملك االحتفاء بعودة الملك

 

 ف  صناعة جودة األداء

 

 ف  صناعة جودة األداء

 

 ف  صناعة جودة األداء

 


