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 نتائج األداء الرئيسة (:9المعيار الرئيس رقم )

 .مخرجات األداء الرئيسةقياس  (:1) األدلة واالثباتات والشواهد للمعيار الفرعي رقم 
دارات التربية العنصر األول:  مدى تحقق األهداف االستراتيجية المرسومة والمحددة لكل إدارة عموم بالوزارة وا 

 والتعليم بالمناطق والمحافظات.
 تقرير تحقق األهداف االستراتيجيةهو   1الدليل والشاهد رقم 

E/view?usp=sharing0aFpOcjZWT040hVX0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 فوفة قياس تحقق األهداف االستراتيجيةمصهو   2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVRzZJUjU5cjBUOXc/view?usp=sharing 
دارات التربية والتعليم بالمناطق مدى تقديم الخدمات اإلدارية العنصر الثاني:  والتعليمية المتميزة من كل إدارة عموم بالوزارة وا 

 والمحافظات.
 تصميم البوابة االلكترونية إلدارة شؤون المعلمين هو  1الدليل والشاهد رقم 

http://teachers.hasaedu.sa 
 إنشاء قناة تعلم لتصل على اليوتيوب والتي تهتم بنقل المعرفة إلى اللغة العربية هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://www.youtube.com/user/t2reach 

 
إدارية تعليمية محفزة تسهم في رفع كفاءة النظام مدى االرتقاء بمنظومة العملية اإلدارية والتعليمية في بيئة العنصر الثالث: 

 التعليمي وجودة مخرجاته سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
 تقرير البيئة المادية والتجهيزات ضمن المؤشرات هو  1الدليل والشاهد رقم 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVX040aFpOcjZWT0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVX040aFpOcjZWT0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVRzZJUjU5cjBUOXc/view?usp=sharing
http://teachers.hasaedu.sa/
http://teachers.hasaedu.sa/
https://www.youtube.com/user/t2reach


 

2 

 مشروع أثر عطاء هو  2الدليل والشاهد رقم 

 
 

دارات التربية والتعليم مدى رفع مستوى األداء  :رابعالعنصر ال المهني للعاملين بكل إدارة عموم بالوزارة وا 
 بالمناطق والمحافظات.
 آلية قياس أثر البرامج التدريبية هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNWl2RlNhVHU1Q1U/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNWl2RlNhVHU1Q1U/view?usp=sharing
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 مدى مشاركة الطالب في المسابقات والمحافل الدولية. :اس العنصر اخل
مهدي عبدالمحسن الشيخ في األولمبياد الخليجي الثالث في  مشاركة الطالب هو  1الدليل والشاهد رقم 

 بسلطنة عمان GMOالرياضيات 

 
 مشاركة الطالب بدر بن سلمان الملحم في أولمبياد العلوم الدولي هو  2الدليل والشاهد رقم 
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 مدى مشاركة منسوبي اإلدارة في جوائز التميز المحلية واإلقليمية.: السادسالعنصر 
فوز المعلم منصور المنصور في جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز  هو  1الدليل والشاهد رقم 

 في فئة المعلم فائق التميز
lSZFlIMVFwUms/view?usp=sharing0hVS0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 إحصائية بالفائزين في جائزة التميز اإلداري الوزارية هو  2الدليل والشاهد رقم 
OXM/view?usp=sharing0TTdiQTY1o1hVV0BzwEdsjOp0/drive.google.com/file/d/https:/ 

 
دارات التربية : السابعالعنصر  مدى تحسين وتطوير البيئة اإلدارية والتعليمية في كل إدارة عموم بالوزارة وا 

 والتعليم بالمناطق والمحافظات.
 التعليمية.صور من نماذج تطوير المباني  هو  1الدليل والشاهد رقم 

M/view?usp=sharing3VsdmUzSmhnQ0hVZ0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

  تقرير حول تحسين بيئة العمل في مبنى الشؤون التعليمية هو  2الدليل والشاهد رقم 
wZHM/view?usp=sharing01JJQlVjZ1hVZ0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 
يئة المناسبة لتطبيقات تقنية االتصاالت والمعلومات في كل إدارة عموم بالوزارة مدى توفير الب :الثاسنالعنصر 

دارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.  وا 
 تركيب شبكة سلكية في أحد المباني التابعة لإلدارة هو  1الدليل والشاهد رقم 

hVOFlsQlBmenFldlE/view?usp=sharing0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 دارةمحضر تسليم موقع لتركيب شبكة سلكية في أحد المباني التابعة لإل هو  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOVRzaXoxV1Z6c0U/view?usp=sharing 

 
دارات التربية والتعليم مدى تطوير الخدمات اإلدارية والتعليمية من كل إدارة عموم : التاسعالعنصر  بالوزارة وا 

 بالمناطق والمحافظات.
 نظام تسجيل طالب المنازل هو  1الدليل والشاهد رقم 

http://www.hasaexam.net/?EService 
 برنامج متابعة تشغيل المدارس المحدثة  هو  2الدليل والشاهد رقم 

http://app.hasaedu.sa/NewSchools/Login.aspx?ReturnUrl=%2fNewSchools%2f 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVS0lSZFlIMVFwUms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVS0lSZFlIMVFwUms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVV1o1TTdiQTY0OXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVV1o1TTdiQTY0OXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ0VsdmUzSmhnQ3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ0VsdmUzSmhnQ3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ1JJQlVjZ01wZHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ1JJQlVjZ01wZHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOFlsQlBmenFldlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOFlsQlBmenFldlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVOVRzaXoxV1Z6c0U/view?usp=sharing
http://www.hasaexam.net/?EService
http://app.hasaedu.sa/NewSchools/Login.aspx?ReturnUrl=%2fNewSchools%2f
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 اإلدارية ومكوناتها والتحول إلى الالمركزية. مدى تطوير النظم: العاشرالعنصر 
 قرار تفويض الصالحيات هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbzdWXzF6R0NCNkU/view?usp=sharing 
 

 ط المدرسيقرار تفويض الصالحيات لمشرفي التخطي هو  2الدليل والشاهد رقم 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbzdWXzF6R0NCNkU/view?usp=sharing


 

6 

 مدى بناء شراكة مجتمعية ضمن مجتمع معرفي متطور.: احلادي عشرالعنصر 
 بيان بالشراكات المجتمعية التي تم عقدها هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 من نتائج الشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdEhLeUhPWDhWekU/view?usp=sharing 
 

 مدى االستجابة الفورية لطلبات العمالء )المستفيدين(.: الثاني عشرالعنصر 
 االستجابة لطلبات المستفيدين الكترونيا باستخدام برنامج تواصل هو  1والشاهد رقم الدليل 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdEhLeUhPWDhWekU/view?usp=sharing
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 مدى توطيد العالقات مع العمالء)المستفيدين(.: الثالث عشرالعنصر 
 لقاء مفتوح مع أولياء أمور طالب إحدى المدارس هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 SMSتقرير المستفيدون من رسائل  هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVa2dsUzRRS3NnWE0/view?usp=sharing 
 

 مدى تحقيق رضا العمالء )المستفيدين(.: الرابع عشرالعنصر 
 .تقييم الخدمة المقدمة للمستفيدات بالوحدة هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVVkxuc3U5UW1WQ1E/view?usp=sharing 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVa2dsUzRRS3NnWE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVVkxuc3U5UW1WQ1E/view?usp=sharing
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 (: نتائج األداء الرئيسة9المعيار الرئيس رقم )

 .مؤشرات األداء الرئيسة قياس (:2) والشواهد للمعيار الفرعي رقم واإلثباتاتاألدلة  
 نتائج مؤشرات قياس أداء إدارات العموم بالوزارة. ول:العنصر األ

 ه1437-1436تقرير مراقبة مؤشرات األداء لعام هو   1الدليل والشاهد رقم 
MTRsMjg/view?usp=sharing0hVdHBNdUd0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 
 محافظة األحساء –تحليل حالة قياس األداء بإدارات التعليم هو   2الدليل والشاهد رقم 

hVSVhiTzVfeXNTZnM/view?usp=sharing0BzwEdsjOp0tps://drive.google.com/file/d/ht 
 

 أداء إدارات التربية والتعليم. نتائج مؤشرات قياسالعنصر الثاني: 
 نتائج مؤشرات األداء على مستوى إدارات التعليم هو  1الدليل والشاهد رقم 

yNzNvTGs/view?usp=sharing1hVSjZQbG0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 داء على مستوى المكاتبنتائج مؤشرات األ هو  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbkozb25MeWdFcFE/view?usp=sharing 

 
 نتائج مقارنة األداء الفعلي باألهداف المخططة.العنصر الثالث: 
 تقرير متابعة مشاريع الخطة التشغيلية هو  1الدليل والشاهد رقم 

hVWEFCaGFlTHdCTHM/view?usp=sharing0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 ية مع األهداف المخططةتقرير المقارنة المرجع هو  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVX040aFpOcjZWT0E/view?usp=sharing 

 
 ذات العالقة في مجال محدد.نتائج مقارنة أداء اإلدارة بما تحققه الجهات  :رابعالعنصر ال

 تقرير المقارنة مع إدارات التعليم بالمملكة هو  1الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVTUVMN0VrWHFBaVU/view?usp=sharing 

 
 1435 خاصة بتميز اإلدارة في تحليل نتائج  مؤشرات تعليمنتائج  هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNU96R2N0WGpEeWM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdHBNdUd0MTRsMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdHBNdUd0MTRsMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSVhiTzVfeXNTZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSVhiTzVfeXNTZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSjZQbG1yNzNvTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSjZQbG1yNzNvTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbkozb25MeWdFcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWEFCaGFlTHdCTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWEFCaGFlTHdCTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVX040aFpOcjZWT0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVTUVMN0VrWHFBaVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNU96R2N0WGpEeWM/view?usp=sharing
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 نتائج مقارنة أداء اإلدارة بمستوى أداء المنظمات التعليمية المتميزة.: اس العنصر اخل
دارة تعليم جدة وفق يم األحساءنموذج المقارنة المرجعية بين إدارة تعل هو  1الدليل والشاهد رقم  مؤشرات  وا 

 األداء والمراكز التي حققتها مكاتب التعليم بالمحافظة
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZmpITUdoU0pvVVE/view?usp=sharing 

 
 خطاب شكر من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي و تعميم نتائج األداء اإلشرافي هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVak5nLWs4Y0pUbEU/view?usp=sharing 
 

 نتائج قياس أثر البرامج التدريبية وفاعليتها.: السادسالعنصر 
 مشروع قياس أثر التدريب هو  1الدليل والشاهد رقم 

TlVJekU/view?usp=sharing5FBOTk3hVZ0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 قياس أثر التدريبآلية و ه  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNWl2RlNhVHU1Q1U/view?usp=sharing 

 
 نتائج تقييم أداء الموردين.: السابعالعنصر 

 استمارة تقييم مستوى أداء الموردين هو  1الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVeEswVTdwQlR2NVU/view?usp=sharing 

 
 تقرير تقييم الموردين هو  2الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSlRDcG9UUDBnaWs/view?usp=sharing 
 

 نسبة إنجاز دورة العمل للمعامالت اليومية.: الثاسنالعنصر 
جراءات متابعة المعامالت هو  1الدليل والشاهد رقم   ونتائج اإلنجاز دليل آلية وا 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVY1JjZE1jTnpyTTQ/view?usp=sharing 
 

 األداء لنتيجة متابعة المعامالتمخططات  هو  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVLVIwQmFvT0pyTFk/view?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZmpITUdoU0pvVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVak5nLWs4Y0pUbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ3FBOTk5TlVJekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZ3FBOTk5TlVJekU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVNWl2RlNhVHU1Q1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVeEswVTdwQlR2NVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSlRDcG9UUDBnaWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVY1JjZE1jTnpyTTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVLVIwQmFvT0pyTFk/view?usp=sharing
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 نسبة االنضباط العام للدوام اليومي. العنصر التاسع:
 إحصائية نسبة االنضباط هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVUVN6VDd0OFNwRGs/view?usp=sharing 
 

 الوظيفية لمتطلبات الوظيفة.معدل تأهيل الكوادر  العاشر:العنصر 
 البيانات التفصيلية لحساب مؤشر التدريب هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 

 اتقرير مجتمعات التعلم المهنية نعمل ونتعلم معً  هو  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZGttcFBsalNyaWM/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVUVN6VDd0OFNwRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVZGttcFBsalNyaWM/view?usp=sharing
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 نسبة الكوادر البشرية المتخصصة. احلادي عشر:العنصر 
 قاعدة بيانات معلمات التربية الخاصة هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 
 
 
 
 

 معدل توزيع الكوادر البشرية على اإلدارات.: الثاني عشرالعنصر 
 إحصاءات توزيع الكوادر البشرية على اإلدارات هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWndoeUIyUWZQRUE/view?usp=sharing 
 

 
 نسبة العاملين المشاركين في أنشطة التحسين.: الثالث عشرالعنصر 

 قرار إنشاء لجنة لقياس أداء اإلدارة هو  1الدليل والشاهد رقم 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVaEJzRGoyMjdZbnc/view?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWndoeUIyUWZQRUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVaEJzRGoyMjdZbnc/view?usp=sharing
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 حصلت عليه اإلدارة.معدل الدعم المالي التي : الرابع عشرالعنصر 
 مقدار االستفادة من مخصصات اإلدارة هو  1الدليل والشاهد رقم 
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 الدعم المقدم من شركة تطوير للخدمات التعليمية هو  2الدليل والشاهد رقم 
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 عدد االستجابات )الردود( على اقتراحات العاملين.: اخلاس  عشرالعنصر 
 وما تم تنفيذه منها المجلس التطويري  حصر مقترحاتبيان  هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 

 معدل سرعة االستجابة على االستفسارات.: السادس عشرالعنصر 
 بيان االستفسارات الواردة ووقت الرد عليها هو  1الدليل والشاهد رقم 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbm4yd1RtSWxZVHM/view?usp=sharing 
 

 و نموذج عن استفسار والرد عليهه  2الدليل والشاهد رقم 
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVTjBGRzRvWjdmWE0/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVbm4yd1RtSWxZVHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVTjBGRzRvWjdmWE0/view?usp=sharing
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 نسبة الشراكات مع المنظمات المحلية أو العالمية.: السابع عشرالعنصر 
 مذكرة الشراكة مع إدارة الشؤون الصحية باألحساء هو  1والشاهد رقم الدليل 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVLUtGV1RfRW5QQWs/view?usp=sharing 
 

 مذكرة التفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله للموهبة و اإلبداع هو  2الدليل والشاهد رقم 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVLUtGV1RfRW5QQWs/view?usp=sharing
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 نسبة تقدير )تكريم( اإلنجازات.: عشر الثاسنالعنصر 
مثال على تقدير اإلنجازات مثل تكريم منسوبي االتصاالت اإلدارية إلنجازهم في  هو  1الدليل والشاهد رقم 
 برنامج اين معاملتي

 
 
 
 

 معدل وقوع الحوادث واإلشكاليات.. الفعلية والمحتملة.: التاسع عشرالعنصر 
 قرار تشكيل فريق حماية  هو  1الدليل والشاهد رقم 

pPQmYwcVE/view?usp=sharing2hVSVhzU0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSVhzU2pPQmYwcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVSVhzU2pPQmYwcVE/view?usp=sharing
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 معدل تسرب العاملين )تحويل العاملين(.: العشرونالعنصر 
 إحصاءات هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 1437 - 1435حصر معدل التسرب للعاملين لألعوام  هو  2الدليل والشاهد رقم 
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 نسبة رضا العاملين )من خالل االستطالعات الدورية لقياس مدى رضاهم(.: احلادي والعشرونالعنصر 
 مثال عن نسبة رضا العاملين هو  1الدليل والشاهد رقم 

hVWmhiaVpqcWZDTkk/view?usp=sharing0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 
 

 معدل األخطاء مربوطة بالشكاوي الداخلية أو الخارجية.: الثاني والعشرونالعنصر 
  أبرز مشكالت السالمة داخل المدارس بيان هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 

 الرفض لألجهزة والمواد المستهلكة. / العيوبمعدل : الثالث والعشرونالعنصر 
 مستندات عدم مطابقة مواصفات هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 معدل توفر األمن والسالمة.: الرابع والعشرونالعنصر 

 برنامج االستعدادتقرير   هو  1الدليل والشاهد رقم 
dIUkFnNTA/view?usp=sharing1T2hVdHJ0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWmhiaVpqcWZDTkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVWmhiaVpqcWZDTkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdHJ2T1dIUkFnNTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVdHJ2T1dIUkFnNTA/view?usp=sharing
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 نسبة الجاهزية في المنشآت التعليمية هو  2الدليل والشاهد رقم 

 
 عدد الشكاوى الواردة من المجتمع المحلي على اإلدارة. :اخلاس  والعشرونالعنصر 

 الردود على القضايا المنشورة في الصحفإحصائي بأعداد تقرير  هو  1الدليل والشاهد رقم 
ZiNzkweTQ/view?usp=sharing2FmV0hVd0BzwEdsjOp0https://drive.google.com/file/d/ 

 
 عدد الجوائز التي يمنحها المجتمع المحلي لإلدارة.العنصر السادس والعشرون: 

 مثال على شهادات الشكر للمساهمات التي تقدمها اإلدارة للمجتمع المحلي هو  1الدليل والشاهد رقم 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVd0FmV2ZiNzkweTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzwEdsjOp0hVd0FmV2ZiNzkweTQ/view?usp=sharing
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معدل البرامج والمشروعات التي تحسن جودة أداء العمل وحصلت على تأييد : السابع والعشرونالعنصر 
 وزاري.

 تأييد الوزارة لمشروع ممرضة المدرسة هو  1الدليل والشاهد رقم 
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معدل المراكز المتقدمة التي حصلت عليها اإلدارة في مسابقات التميز العنصر الثاسن والعشرون: 
 والمشاركات الدولية.
 مصفوفة تميز طالب اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء هو  1الدليل والشاهد رقم 
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إحصائية تبين أعداد الفائزات من اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء في  هو  2الدليل والشاهد رقم 
 األولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم

 
 


