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 ..سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد  مد هلل رب العاملين والصالة والسالم على خاتم ألانبياء واملرسلينالح

ملية تقوم عليها عالتعليم الاستثمار ألاكبر في رأس املال البشري واملورد ألاساس للتنمية فقد حرصت سياسة التعليم في بالدنا, وهي الخطوط العامة التي انطالقا من كون 

أن تحدد الغايات وترسم لها ألاهداف التربية والتعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية لحاجات املجتمع وتحقيقا ألهداف ألامة, على 

 يتم تقويمه والاستفادة من تحليل نتائجه وذلك وفق خطط متكام
ً
 عمليا

ً
 لة تتناسب مع ما يحيط بنا اليوم من مستجدات ومتغيرات.وتوفر لها السبل لتكون واقعا

بمحافظة ألاحساء تدرك مدى تطلع الوزارة للعمل وفق خطط تشغيلية سنوية مبنية على رؤية ورسالة واضحتين تنسجم مع واقع إلادارة والرؤى  للتعليموإلادارة العامة 

 مع فريق العمل القائم عليها. التعليمهـ بتضافر جهود إلادارات والوحدات ومكاتب 3416/3417شغيلية للعام عمدت إلى بناء خطتها الت. ومنها التعليماملستقبلية لقطاع 

 

 هذا ونسأل هللا تعالى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير,,,
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 في جودة التربية والتعليم غ
ً
 ورائدا

ً
 متميزا

ً
 ايتها إسعاد املستفيد.تسعى إدارتنا بمشيئة هللا إلى أن تكون أنموذجا

 

 

 

 

 

 

ساليب التربوية وادإدارية املتميزة نعمل على تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية بكفاءة وفعالية تسهم في التنمية الشاملة لبالدنا من خالل القيادة املبدعة وألا 

 يال صالحة متمسكة بتعاليم دينها وقادرة على املنافسة والتعلم مدى الحياة.والاستخدام ألامثل للتقنية الحديثة وبمشاركة مجتمعية بناءة إلعداد أج

 

 

 

 

 

 

 املستمر  الاتقان ، ادإبداع ، الريادة ، الالتزام ، الانتماء والوالء ، التكاملية ، سرعة الانجاز ، املرونة ، الشفافية ، العدالة ، التحسين
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 الم على من ال نبي بعده,,,,الحمد هلل وحده والصالة والس

َمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه خَ  يقول هللا تعالى: تتضمن آلاية الكريمة وجوب إعمال النظر في املستقبل وإلاعداد له  ِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن﴾﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ

 كافة الوسائل املمكنة.. وهذا هو التخطيط.ب

و هو ألاساس و املبدأ الذي تقوم عليه. يفرض  ,التخطيط منهج إنساني يستهدف اتخاذ إجراءات في الحاضر ليجني ثمارها في املستقبل, و يعتبر  أول عنصر من عناصر إلادارة

والثورة في تقنية املعلومات والاتصالت وإلاعالم.. هذا   الثقافية،  السياسية ، الاجتماعية،  ت الاقتصاديةالتغيرات املتسارعة في شتى املجال  مجموعة عوامل منها هذا املبدأ

 .التعليم كله أدى إلى حدوث ثورة في 

 ت لها وتوحيد الجهود وتكاملها,ها عناية خاصة لتتمكن من تحقيق أهدافها وتوجيه الطاقاتباألحساء منهجية التخطيط وأول للتعليم من هنا انتهجت إلادارة العامة 

 جميعا للسعي لكل عمل مخلص ومثمر لبناء هذا الوطن العظيم. يوفقنا أننسأل هللا تعالى 

 

  احمد بن محمد بالغنيم
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 . السياسة العليا للتعليم في اململكة العربية السعودية 

  هـ 6431هـ / 6436خطة وكالة الوزارة للتعليم   للعام املالي 

 رات ألاداء الواردة من الامانة العامة ال دارات التربية والتعليم .مؤش 

  هـ 6431هـ / 6436لإلدارة العامة لتعليم الاحساء للعام الدراس ي القضايا امللحة 

 . منافسات التميز والجوائز 

  ادإدارة )نقاط القوة والضعف(.واقع الوحدات التنظيمية في تشخيص 

  القائمة .البرامج واملشروعات الوزارية 
 

 

 

 

 

 

 تحسن البيئة املدرسية ورفع مستوى النظافة والصيانة .القضية ألاولى:  -6

 تحسين مستوى التحصيل الدراس ي للطالب .القضية الثانية:  -1

 تحسين معدالت الحضور وخفض مستوى الغياب في املدارس وادإدارة  .القضية الثالثة:  -3

 تحسين ألامن والسالمة  .القضية الرابعة:  -4

  تحسين العمليات الادارية ) تحسين الزيارات الاشرافية للمشرفين واملشرفات (  . ضية الخامسة: الق -5
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 املهام الاسم

 مدير إدارة التخطيط والتطوير: حمد بن سعود العمر

 رئيس الفريق
 . تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية في التخطيط التشغيلي 

 نماذج الخطة التشغيلية . مراجعة وتحديث 

 استحداث أداة التقويم البنائي ملشاريع الخطة التشغيلية 

 . تنفيذ ورش عمل ملنسقي الخطط التشغيلية في الادارات والوحدات واملكاتب 

 . متابعة اعداد الخطة التشغيلية وتقويمها واعداد التقارير املتعلقة بها ونشرها 

 ات واملكاتب.مراجعة وتحكيم خطط الادارات والوحد 

 .تقديم التغذية الراجعة حول الخطط التشغيلية لالدارات  والوحدات واملكاتب 

 . اخراج الخطة التشغيلية لالدارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء 

 . متابعة خطط الادارات والوحدات واملكاتب 

 مشرفة التخطيط والتطوير : ابتسام بنت ابراهيم العيس ى

 نائب الرئيس

 ق التخطيط التشغيليفري

 هـ3417/  3/  37وتاريخ  9_17344377 اداري  قرار

 املساعد الاداري : نورة بنت أحمد السليم

 منسق الخطة التشغيلية

 املساعد الاداري : فهد بن سعد املرشد

 منسق الخطة التشغيلية
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 تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم الحديثة . تهيئة بيئة الهدف العام ألاول 

 .التوسع في استخدام التقنيات املالئمة  .3 السياسات

 التوسع في إنشاء املباني املدرسية لتلبية النمو الكمي بمواصفات تحافظ على البيئة . .4

 تطوير املناهج الدراسية . الهدف العام الثاني

  السياسات

 

 الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية تحسين  الهدف العام الثالث

 تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية  التربوية . .3 السياسات

 تفعيل تطبيق استراتيجيات التدريس . .4

 تطوير أساليب إلاشراف التربوي . .1

 بناء قدرات املعلمين لدمج التقنية في املنهج الدراس ي . .4

 تقاء بجودة التعليمالار  الهدف العام الرابع

 تحسين الكفاءة الداخلية و الخارجية للنظام التعليمي . .3 السياسات

 تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم . .4

1. .
ً
 ودوليا

ً
 تحسين معدلت أداء الطالب محليا

 تحسين استعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي والتهيئة لسوق العمل . .4
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 ( سنوات لاللتحاق بالتعليم العام 6-1تهيئة الاطفال من سن ) الهدف العام الخامس

 زيادة الاستيعاب  للتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة  .3 السياسات

 تحسين جودة ااتعليم في مرحلة الطفولة املبكرة . .4

 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ورعايتهم الهدف العام السادس

 ة املسؤولية الاجتماعية واملواطنة الصالحة . تنمي .3 السياسات

 ألاخذ بأنظمة الدعم املدرسية للطالب املعرضين للخطر . .4

 تمكين إدارات املدارس من إدارة العملية التعليمية و تطويرها . الهدف العام السابع

 تعزيز قدرات املدارس في توفير فرص التطوير املعتمد على املدارس . .3 السياسات

 لنظم إلادارية و مكوناتها للتحول إلى لالمركزية .تطوير ا .4

 تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية في نظام التعليم الهدف العام الثامن

 . تعزيز القدرات القيادية في جميع مستويات النظام التعليمي .3 السياسات

 تحسين وتبسيط الاجراءات املعمول بها . .4

 تطوير املشاركة املجتمعية بن املؤسسة التعليمية بمستوياتها املختلفة ومكونات املجتمع لتاسعالهدف العام ا

 بناء قنوات اتصال فعالة مع ألاسر . .3 السياسات

 تأسيس شراكات بين وزارة التعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم والتعلم . .4

 عاليتأسيس شراكات بين وزارة التعليم ومؤسسات التعليم ال .1

 تعظيم فرص التعليم املتكافئة لجميع الطالب الهدف العام العاشر

 تطبيق ألادوات العلمية في تحديد و تقويم و تصنيف الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة . .3 السياسات

 الارتقاء بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة . .4

 التوسع في برامج املوهوبين و تجويدها . .1

 ية و الحسابية و توفير الفرص ملواصلة التعليم ملن هم خارج النظام التعليمي .القضاء على ألامية القرائ .4
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 هـ1437/ هـ 1436التمثيل البياني لنسبة املشاريع لالهداف في الخطة التشغيلية لدارة  تعليم الاحساء  

 نسبة املشاريع الجزئي الى الكلي عدد املشاريع في الهدف الهدف العام

 %31 61 تهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم الحديثة . الهدف العام ألاول 

 %1 1 تطوير املناهج الدراسية . الهدف العام الثاني

 %47 374 تحسين الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية  الهدف العام الثالث

 %37 331 الارتقاء بجودة التعليم الهدف العام الرابع

 %3 7 عام ( سنوات لاللتحاق بالتعليم ال6-1تهيئة الاطفال من سن ) الهدف العام الخامس

 %34 71 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ورعايتهم الهدف العام السادس

 %4 41 تمكين إدارات املدارس من إدارة العملية التعليمية و تطويرها . الهدف العام السابع

 %9 17 تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية في نظام التعليم الهدف العام الثامن

 %9 19 تطوير املشاركة املجتمعية بن املؤسسة التعليمية بمستوياتها املختلفة ومكونات املجتمع الهدف العام التاسع

 %7 43 تعظيم فرص التعليم املتكافئة لجميع الطالب الهدف العام العاشر

 %311 644 وع ماملج
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 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الاول 
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 الفصل الثاني

 الفصل الاول 

 صل الدراس ي الثانيالف الفصل الدراس ي ألاول  الهدف العام

 النسبة العدد النسبة العدد

 %34 14 %1 9 تهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم الحديثة . الهدف العام ألاول 

 %1 1 %1 1 تطوير املناهج الدراسية . الهدف العام الثاني

 %44 311 %17 67 تحسين الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية  الهدف العام الثالث

 %37 76 %43 19 الارتقاء بجودة التعليم الهدف العام الرابع

 %4 7 %1 1 ( سنوات لاللتحاق بالتعليم العام 6-1تهيئة الاطفال من سن ) الهدف العام الخامس

 %34 14 %37 13 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ورعايتهم الهدف العام السادس

 %1 31 %6 31 ين إدارات املدارس من إدارة العملية التعليمية و تطويرها .تمك الهدف العام السابع

 %33 47 %6 33 تحسين الحوكمة، والقيادة، والحوافز، والسياسة التعليمية في نظام التعليم الهدف العام الثامن

 %34 13 %4 7 ة ومكونات املجتمعتطوير املشاركة املجتمعية بن املؤسسة التعليمية بمستوياتها املختلف الهدف العام التاسع

 %7 14 %4 7 تعظيم فرص التعليم املتكافئة لجميع الطالب الهدف العام العاشر

 % 311 444 % 311 374 املجموع 
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 3 ادارة شؤون املوظفين بنين -الادارات التابعة للشؤون التعليمية  الادارات التابعة للمدير العام

 1 ادارة الاتصالت الادارية 13 مكتب التربية و التعليم بالهفوف  41 املعلومات  تقنية إدارة

 بنات -الادارات التابعة للشؤون التعليمية  33 مكتب التربية و التعليم باملبرز   6 التربوي  إلاعالم إدارة
 44 ليم بالهفوف مكتب التربية و التع 31 إدارة التدريب التربوي   4 إدارة املتابعة 

 47 مكتب التربية و التعليم باملبرز  1 إدارة التعليم ألاهلي و ألاجنبي  31 والتطوير التخطيط إدارة

 17 مكتب التربية والتعليم بالقرى  9 إدارة التربية الخاصة  34 الشاملة  الجودة إدارة

 39 اتإدارة املوهوب 47 إدارة املوهوبين   7 أمانه التربية والتعليم  

 1 ادارة التدريب التربوي  1 إدارة التوجيه والارشاد   4 إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية 

 7 إدارة التعليم ألاهلي والاجنبي 41 إدارة نشاط الطالب 7 إدارة ألامن والسالمة املدرسية 

 36 خاصةإدارة التربية ال 39 إدارة الاختبارات و القبول  4 إدارة العالقات العامة 

 41 إدارة التوجيه والارشاد 44 إدارة تعليم الكبار  33 بنين  –وحدة تطوير املدارس 

 11 إدارة نشاط الطالبات 37 إدارة إلاشراف التربوي  1 وحدة تطوير املدارس _ بنات 

 4 لقبول إدارة الاختبارات وا الادارات التابعة للخدمات املساندة 36 بنين  -إدارة التوعية الاسالمية 

 31 إدارة تعليم الكبيرات 3 تإدارة املستودعا 34 بنات -إدارة التوعية الاسالمية 

 41 إدارة إلاشراف التربوي  1 إدارة الشؤون املالية 3 مركز امللك فهد للجودة 

 - ادارة الشؤون القانونية 

ادارة شؤون 

 املباني  

 44 إدارة رياض الاطفال 1 إدارة التشغيل والصيانة

 4 ادارة الاشراف والتنفيذ - وحدة املراجعة الداخلية

 

 3 ادارة الدراسات والتصاميم الادارات التابعة للشؤون املدرسية

 4 ادارة الاراض ي و البرمجة  33 إدارة التخطيط املدرس ي  

 3 ادارة الخدمات العامة 7 إدارة التجهيزات املدرسية 

 3 اقبة املخزونادارة مر  7 إدارة خدمات الطالب 

 1 إدارة املشتريات 1 إدارة شؤون املعلمين / املعلمات 

  ادارة امليزانية 4 إدارة الصحة املدرسية 
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  .تهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم احلديثة(  :  1اهلدف العام ) 

 .  باملدارس واالدارات استخدام التقنيات املالئمةالتوسع يف  (  : 1 اسة )ــــــالسي

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

ه6431/  8/  11 ه6431/ 6/6 املتحف التربوي   .3  تراثية تعليمية افتتاح املعرض من املدير العام بمعروضات - التخطيط والتطوير 

 تقرير بمستوى الجاهزية لبدء عام دراس ي ناجح و مثمر  - أمانة التعليم هـ8/66/6431 هـ8/66/6436 الاستعداد )جاهز(  .4

 الشئون ادإدارية واملالية قنية املعلوماتت هـ6431/  12/1 هـ6436/ 65/66 إنشاء البنية التحتية لقطاع البنات  .1
لضغط املتزايد على الشبكة وتحسين و تطوير رفع الكفاءة الاستيعابية  ل

 سرعة ألاداء بمواصفات عاملية بقطاع البنات

 رفع كفاء استخدام الشبكة في التعامالت الالكترونية  الشئون ادإدارية واملالية تقنية املعلومات هـ6431/ 32/6 هـ6436/ 65/66 إنشاء شبكة ألياف ضوئية لقطاع البنات  .4

 تحسين إدارة الشبكة وصيانتها ورفع أدائها  الشئون ادإدارية واملالية تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/ 65/66 احدة للقطاعينإنشاء غرفة تحكم و   .1

 مع املستفيد  زيادة قنوات التواصل الذكية - تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/ 12/66 التطبيق الذكي لبوابة تعليم ألاحساء  .6

 تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/  6/66 الالكترونية املتنقلة الحافلة  .7

 تقنية املعلومات

 خدمات الطالب

 الشؤون املالية وادإدارية

استفادة املدارس غير املجهزة باملعامل في الهجر وبعض القرى من الحافلة 

 الالكترونية املتنقلة في تدريس مادة الحاسب 

7.  
ض البيانات في معامل ( جهاز عر 622تركيب عدد )

 الحاسب آلالي ضمن املرحلة السادسة
 مدارس البنين والبنات تقنية املعلومات هـ6431/  65/1 هـ6436/ 65/66

( جهاز عرض البيانات في معامل الحاسب آلالي ضمن 622تركيب عدد )

 املرحلة السادسة  وتوظيفها في تقنيات التعلم

 مدارس البنين والبنات تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـmdia 6/66  /6436الربط الشبكي املباشر باإلنترنت   .9
رفع كفاءة خدمة الانترنت  ملدارس البنين والبنات في تفعيل ادإدارة والتعلم 

 الالكتروني بسرعة عالية 

 علوماتي  والتقيي زيادة الوعي ادإيجابي لألمن امل - تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/  6/66 القناة التقنية  .31

 تقديم خدمات للمستفيدين ذات جودة عالية، وبكفاءة ومهنية. - تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/  6/66 مشروع بوابة تذاكر الطلبات والدعم الفيي ) التيكت (  .33

 - تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/  6/66 مشروع تطوير البوابة الالكترونية  .34
ن الخدمات الالكترونية للمستفيدين على البوابة وبمواصفات عالية تحسي

 الدقة 
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31.  
تمديد خدمة الانترنت ملعامل الحاسب آلالي  بمدارس 

 البنات
 ( معمل حاسب آلي  بمدارس البنات622تمديد خدمة الانترنت لعدد  ) - تقنية املعلومات هـ6431/  65/1 هـ6436/ 65/66

 قاعة من جميع املباني بشبكة سريعة وآمنة  66ربط  - تقنية املعلومات هـ6431/  12/1 هـ6436/  6/66 ربط القاعات  .34

هـ65/1/6431 هـ68/66/6436 تجهيز القاعات التعليمية في املدارس  .31  التجهيزات املدرسية 

 التخطيط املدرس ي

  التعليممكاتب 

 التشغيل والصيانة

 قطاعين .( قاعة تعليمية في املدارس في كال ال65تجهيز )

هـ19/6/6431 هـ68/66/6436 تطوير تجهيز غرفة التربية ألاسرية للمرحلة الابتدائية  .36  التجهيزات املدرسية 
  التعليممكاتب 

 ادإشراف التربوي 
 (غرف في مدارس املرحلة الابتدائية لقطاع البنات .62تجهيز )

هـ65/1/6431 هـ66/66/6436 الفصول التفاعلية  .37  ةالتجهيزات املدرسي 

 التشغيل والصيانة

   التعليممكاتب 

 ادإشراف التربوي 

 ( فصل دراس ي لكال القطاعين522اختيار )

 التخطيط املدرس ي هـ6/61/6431 هـ66/5/6431 جاهز )تشغيل املدارس املحدثة(  .37

 أمانة التعليم

 التعليم.مكاتب 

 املعلمين.شؤون 

 التجهيزات املدرسية

 والادارية الشؤون املالية

 هـ 6431/هـ 6436دارس املحدثة للعام الدراس ي افتتاح امل

هـ6431/  32/8 هـ6436/  6/66 معا نتعلم الحاسب  .39  
التدريب التربوي 

 بنات - والابتعاث

 تقنية املعلومات

 املدارس
 في بيئة العمل. لشاغالت الوظائف التعليمية رفع مستوى أداء املستهدفات 

هـ6431/  32/8 هـ6436/  6/66 حوسبة عمليات التدريب  .41  
التدريب التربوي 

 بنات - والابتعاث

 مكاتب التعليم

 املدارس
 استكمال الحوسبة 

هـ 8/8/6431 هـ8/66/6436 موسوعة الخدمات الذكية  .43  
 - التعليم ألاهلي و ألاجنبي

 بنات
 تقنية املعلومات

املعلمات السعوديات الراغبات في  بياناتموقع الكتروني يحتوي على رابط 

وظيفة في املنشآت الاهلية و الاجنبية.الالتحاق ب  

هـ 32/8/6431 هـ 6/6/6431 مهارات التوثيق الورقي والالكتروني على نظام نور   .44  التوسع في تطبيق تقنية املعلومات في املجال الارشادي  - توجيه وإرشاد الطالبات 

 هـ6431 /8 /5 هـ6436/ 66/ 16 تفعيل املختبرات املدرسية في العملية التعليمية   .41
بالقرى مكتب التعليم 

 )بنات(
   التقنية  تفعيل املختبرات املدرسية تطبيق آلية املدارس

44.  
 )املناهل( 

 البيئة التعليمية للصف ألاول الابتدائي تحسين 
 هـ6431/ 8 /5 هـ6436/ 66/ 16

بالقرى مكتب التعليم 

 )بنات(
  تدائي في مدارس العينةألاول الابللصف  مية جاذبةتوفير بيئة صفية تعلي املدارس

 جاذبة لطالبات الصفوف ألاولية  تقنية  توفير بيئة صفية املدارس مكتب التعليم باملبرز هـ61/6/6436 هـ65/66/6436 بيئتي سر سعادتي  .41
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 )بنات(

 هـ61/6/6436 هـ65/66/6436 نحو بيئة تعليمية تقنية جاذبة  .46
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 والطالبات في توظيف التقنيات الحديثة في التعليم  توى املعلماتمس  تطوير املدارس

47.  
تصميم البو سترات في تدريس اللغة العربية والدراسات 

 الاسالمية
 هـ32/8/6436 هـ14/61/6436

 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(

 التدريب التربوي 

 تقنية املعلومات
 إكساب املعلمات مهارات تصميم البو سترات 

 هـ665/6/6436 هـ65/66/6436 ويب كويستمشروع   .47
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تنمية قدرة الطالبات في استخدام التقنية في عملية التعلم  التدريب التربوي 

 دارس% من امل 92مشاركة  تقنية املعلومات املوهوبين هـ 11/1/6431 ه 8/66/6431 للموهوبين  في نظام نور  تفعيل البرنامج ادإلكتروني  .49

11.  
مدرسة  35تزويد فصول مراكز محو ألامية  في 

 بالوسائل التعليمية والتقنية )دروس تفاعلية(
 فصول مراكز محو ألامية  بالوسائل التعليمية والتقنيةتزويد  التجهيزات املدرسية (بنين ) الكبار تعليم هـ6/6/6431 هـ15/66/6436

 (بنين ) تعليم الكبار ـه6/5/6431 هـ15/66/6436 املكتبة ادإلكترونية  .13
 تقنية املعلومات املدارس 

 مراكز تعليم الكبار
 توطين التقنية الحديثة في جميع مراكز محو ألامية

 تزويد املراكز بالوسائل التعليمية  تقنية املعلومات (بنين ) تعليم الكبار هـ6/8/6431 هـ16/66/6436 بيئة تعليمية تقنية عالية الجودة  .14

هـ 6431/ 1/ 6 هـ 6431/ 6/ 6 برامج التأهيل السمعي تصميم وبناء  .11  جاهزية حقائب التأهيل السمعي واعتماد الدليل الالكتروني -- التربية الخاصة بنات 

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 منهج بافاريا لطالبات تعدد العوق   .14  
 التربية الخاصة

 بنات
 التجهيزات املدرسية

 صف ألاول والثانيتصميم  دليل لتطبيق املنهج لل

 اصدار كتيب  يوميات صباحيه للطالبات -

ه 6/4/6431 ه 6/6/6431 التعامل مع برنامج فارس   .11  قدرة املوظفين على التعامل مع البرنامج -- املستودعات 

 الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 بنات ( –برنامج خدماتي ) بنين   .16
 تقنية املعلومات 

 التعليم مكاتب 
 جاهزية البرنامج الالكتروني للتطبيق 

 الاختبارات والقبول بنين هـ65/3/6431 هـ6/66/6436 الخدمات ادإلكترونية إلدارة الاختبارات والقبول   .17
 تقنية املعلومات 

 مكاتب التعليم 
  سهولة انجاز املعامالتسرعة و 

 الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 برنامج معارف ) املرحلة الرابعة (  .17
 تقنية املعلومات 

 مكاتب التعليم 
 املشاركة في تمكين إدارات التعليم من استخدام البرنامج

 مكاتب التعليم الاختبارات والقبول بنين هـ61/3/6431 هـ6/66/6436 للمرحلة املتوسطة والثانوية الخارطة الاحصائية  .19
نوية من الاستفادة من احصائيات تمكن مديري املدارس املتوسطة والثا

 موقع الخارطة ادإحصائية
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    تهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم احلديثة(  :  1اهلدف العام )  

 التوسع يف إنشاء املباني املدرسية لتلبية النمو الكمي مبواصفات حتافظ على البيئة .(  : 2اسة )ـــــــالسي

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع املشروع  تاريخ

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

3.  
إعداد ميزانيات املدارس من الفصول للعام الدراس ي 

 هـ6431/6438
 التخطيط املدرس ي هـ6/1/6431 هـ65/3/6431

 شؤون املعلمين

 مكاتب التعليم.

 الاختبارات والقبول 

 املحافظة من الفصول الدراسية تسديد احتياج مدارس 

 التخطيط املدرس ي هـ15/8/6431 هـ8/66/6436 تشغيل املباني املدرسية الجديدة  .4

 شؤون املباني

 مكاتب التعليم.

 الخدمات العامة

 الاستثمار ألامثل للمباني املدرسية الجديدة

 % من مدارس املحافظة1تقليل نسبة املدارس قليلة العدد إلى ما نسبته  مكاتب التعليم درس يالتخطيط امل هـ4/8/6431 هـ8/66/6436 حصر املدارس الصغيرة )قليلة العدد(  .1

4.  

 

 دراسة النمو والكثافة في مدارس املحافظة

 

 التخطيط املدرس ي هـ8/6/6431 هـ8/66/6436

 تقنية املعلومات.

 الاختبارات والقبول.

 مكاتب التعليم.

 شؤون املعلمين .

 %5ة الكثافة الطالبية في الفصول بحيث  ال يتجاوز املساهمة في تقليل نسب

هـ3/6431/ 11 ه6431/ 6/6 الترشيد الكهربائي واملائي  .1  ارتفاع مستوى ثقافة الترشيد والاستهالك لدى الطالب  م 1ث  التخطيط والتطوير 

 زهة الحكومي% من مجمع الن5انجاز  - الاراض ي والبرمجة ه6/9/6431 ه14/62/6436 مشروع مجمع النزهة    .6

 % من  مشروع ثانوية تحفيظ القرآن ألاولى بالنسيم الحكومي65انجاز  - الاراض ي والبرمجة ه6/9/6431 ه14/62/6436 مشروع ثانوية تحفيظ القرآن ألاولى بالنسيم  .7

 روع مجمع تعليمي بنين بحي جنوب الهفوف الحوكمي% من مش65انجاز  - الاراض ي والبرمجة ه6/9/6431 ه14/62/6436 مشروع مجمع تعليمي بنين بحي جنوب الهفوف  .7

 % من مشروع مدرسة الابتدائية العاشرة باملبرز )بنات(3انجاز  - الاراض ي والبرمجة ه6/9/6431 ه14/62/6436 مدرسة الابتدائية العاشرة باملبرز )بنات(مشروع   .9

 تحقيق بيئة آمنة وصحية - التشغيل والصيانة هـ8/3/6431 هـ  14/62/6436 تهيئة املالعب الترابية إلى مالعب عشبية  .31

 مدرسة 12تهيئة بيئة مناسبة للطالب في  - التشغيل والصيانة هـ8/3/6431 هـ  14/62/6436 ( مدرسة )بنين( 12تكييف )   .33

34.  
( 12تحسين غرف مصادر التعلم وغرف املعلمين لـ)

 مدرسه
 مدرسة  12بيئة مناسبة ملنسوبي املدارس في تهيئة - التشغيل والصيانة هـ8/3/6431 هـ  14/62/6436

 مدرسة 12تهيئة بيئة مدرسية جاذبة في  - التشغيل والصيانة هـ8/3/6431 هـ 14/62/6436 ( مدرسه12ـ )لـــ الطالبتركيب مظالت خارجية النتظار   .31

 بة ملنسوبي املدارستهيئة بيئة مناس - التشغيل والصيانة هـ8/3/6431 هـ 14/62/6436 تهيئة مداخل املدارس   .34
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 حتسني الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية(  :  3اهلدف العام )

 ناصر البشرية التعليمية  الرتبويةحتسني الكفاءة النوعية للع(  : 1اسة )ــــــالسي

هـ65/9/6431 هـ62/9/6436 مشاريع املباني الحكومية سندات  .31  الدراسات و التصاميم 

 التخطيط املدرس ي

 الاراض ي والبرمجة

 املشتريات

 تم استالمها جاهزية املستندات للمشاريع الحكومية التي

 عيادة مدرسية جديدة 664استحداث  -- الصحة املدرسية ه18/1/6431 ه8/66/6436 استحداث العيادات املدرسية  .36

37.  
 شهادة السالمة املدرسية التنافسية/بنات

 ) الحكومية ، الاهلية ، املستأجرة(
 % من املدارس حسب امليزانية املعتمدة52استكمال تجهيز ماال يقل عن  ادإعالم التربوي  ألامن والسالمة املدرسية هـ63/3/6431 هـ65/66/6436

 ألامن والسالمة املدرسية هـ65/1/6431 ه65/66/6436 مدارس أرامكومسابقة السالمة في   .37
 ادإعالم التربوي 

 التعليم مكاتب 
 في جميع مدارس ارامكو  تطبيق معايير املسابقة

هـ65/9/6431 هـ6/66/6436 التعاقد مع شركة حراسات أمنية  .39  نية تغطية احتياجات املباني  من الحراسات ألام املشتريات الخدمات العامة 

هـ65/9/6431 هـ14/62/6436  الاستالم الابتدائي للمشاريع  .41  تسليم املشروع مكتمل املرافق  ادإشراف والتنفيذ 

هـ65/9/6431 هـ14/62/6436 املشاريع املسحوبة   .43  ترسية املشروع املتعثر وتسليمه  للمقاول الجديد  املشتريات ادإشراف والتنفيذ 

44.  
الشامل للمباني  طرح عمليات الترميم والتأهيل

 التعليمية
ه32/61/6431 ه26/26/6431  تحسين بيئة املدارس املحتاجة للتأهيل شؤون املباني املشتريات 

41.  
طرح عمليات الوسائل التعليمية ومصادر التعلم 

 ومعامل الحاسب آلالي 
ه32/61/6431 ه26/26/6431  لطالب والطالباتاملعرفة والسرعة والدقة لدى ا التجهيزات املدرسية املشتريات 

44.  
طرح عمليات وسائل آلامن والسالمة للمباني واملدارس 

 التعليمية
ه32/61/6431 ه26/26/6431  ثبيئة خالية من أي حواد ألامن والسالمة املشتريات 

ه32/61/6431 ه26/26/6431 طرح عمليات إنشاء املباني التعليمية  .41  أجرة حتى الانتهاء منهاتقليص عدد املباني املست شؤون املباني املشتريات 

46.  
 " املسح املكاني"

 تحسين بيئات العمل
ه6431 / 4/ 11 ه6431/ 6/3  لواقع الادارات   املكاني املسح نتائج - ألامن والسالمة 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 شرفي الاختبارات والقبول تطوير املهارات ادإشرافية لجميع م ادإشراف التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ61/3/6431 هـ6/66/6436 زيارات اشرافية   .3
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هـ66/6/6431 هـ65/66/6431 نحو إعالم هدف  .4  اكتساب املنسقات ادإعالميات مهارات وقواعد الاستوديو التعليمي  ادإدارات ذات العالقة ادإعالم التربوي  

ه6431/  6/  11 ه6431/ 6/6 الاحتياج وقياس الاثر التدريبي  .1  
 التخطيط والتطوير

 التدريب التربوي 
 بنسبة عالية تحسن مستوى املتدربات  دارات واملكاتب واملدارسالا 

 تدريب منسوبات التعليم على املهارات الشخصية التدريب التربوي  الجودة الشاملة هـ1/8/6431 هـ1/66/6436 التميز الشخص ي  .4

 التوظيف الفّعال للتقنية في العمليات ادإدارية في املدرسة  التدريب التربوي والابتعاث لشاملةالجودة ا هـ6/6431/ 66 هـ 6436 /5 /8 " الشبكة العنكبوتية في خدمة ادإدارة املدرسية "  .1

6.  
 جائزة الاداء

 ) حضوري نجاح وتميز (
هـ61/8/6431 ه5/1/6431  املتابعة 

 العالقات العامة

 مكاتب التعليم

 املدارس

 تكريم  الفئات املستهدفة

7.  
الحاسب  زيادة العمر الافتراض ي لجودة معامل" 

 "املدرسية
 مدارس البنين والبنات تقنية املعلومات هـ65/1/6431 هـ 6431/ 65/66

تحسين كفاءة معلمي ومعلمات الحاسب آلالي في إدارة وتشغيل وصيانة معامل 

 الحاسب آلالي 

 تقنية املعلومات هـ6431 /12/1 هـ6431/  65/66 حملة نور مصدر معلوماتي  .7
 التخطيط والتطوير

 والابتعاث ب التربوي التدري
 رفع نسب أداء املدارس في نظام نور 

 تحسين الخدمات املقدمة ملنسوبي تعليم الاحساء  - تقنية املعلومات هـ12/1/6431 هـ6431/  6/6 وحدة دعم نظام ادإدارة التربوية نور   .9

 هـ6436 /32/61 هـ6436 /66/ 4 وقاية املعلم  .31
قضايا شاغلي الوظائف 

 التعليمية
 معلم 15تدريب  والابتعاث ريب التربوي التد

 هـ6436/  32/61 هـ6436 /66/ 4 املشرف الجديد  .33
قضايا شاغلي الوظائف 

 التعليمية
 تقديم ورقة عمل عن آليات التعامل مع قضايا املعلمين واملعلمات مكاتب التعليم

 هـ 6431 /8/ 5 هـ66/6436 /8 الاستباق الوقائي  .34
قضايا شاغلي الوظائف 

 يميةالتعل
 مدرسة حيال الحد من الوقوع في املخالفات 612توعية  مكاتب التعليم

 هـ6431 /65/1 هـ6431 /12/4 نحو ارشاد متميز  .31
وحدة تطوير مدارس 

 )بنات(

 التوجيه والارشاد

 التدريب التربوي  والابتعاث
 ارتفاع كفاءة املرشدات الطالبيات في مدارس تطوير

 هـ6431/  8/  5 هـ66/6436 /8 من التمكين الى الاثراء  .34
وحدة تطوير مدارس 

 )بنات(
 مكاتب التربية والتعليم

% من منسوبات املدرسة 82ارتفاع مستوى الكفاءة النوعية التقنية لـ 

 بمدارس تطوير

 هـ6436/ 61/ 32 هـ6436/ 66/  6 الارشفة الالكترونية  .31
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(

- 

 
 املعامالت واملستندات الكترونيا  ارشفة جميعقدرة املستهدفين على 

 هـ6431/ 4/ 32 هـgoogle drive 6 /3 /6431وحدة تطوير املدارس بآلية   .36
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 استخدام مشرفي الوحدة البرنامج في جميع اعماله ادإشرافية  والابتعاث التدريب التربوي 
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 هـ32/1/6431 هـ61/6436/ 14 التنمية املهنية لفرق الجودة والتميز في املدارس  .37
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 ارتفاع مستوى فرق الجودة والتميز في املدارس  

 هـ32/1/6431 هـ61/6436/ 14 مبادرة " شبكات التعلم "  .37
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 ارتفاع املستوى املنهي للمعلمين من خالل آليات املبادرة  -

هـ32/61/6431 ه26/26/6431 املوظف الكفؤ  .39  املشتريات 
 التخطيط والتطوير

 مركز التدريب
 ممارسة املوظفين اعمالهم بكفاءة عالية 

 التجهيزات املدرسية هـ6431/ 1/ 11 هـ6436/ 62/ 14 لقاء تربوي ألمناء/ ت مصادر التعلم في املحافظة  .41
 ادإعالم التربوي 

 التعليممكاتب  
 رضا املستفيدين / ات من اللقاء 

 التجهيزات املدرسية هـ19/6/6431 هـ66/66/6436 على تفعيل الفصول التفاعلية  التدريب  .43
  والابتعاث التدريب التربوي 

 املدارس
 تدريب شاغلي الوظائف التعليمية على استخدام الفصول التفاعلية  .

 الارتقاء بمستوى منسوبي ادإدارة وتبادل الخبرات  العالقات العامة  التخطيط املدرس ي هـ6431/  3/  11 هـ8/66/6436 اللقاء املتناظر ملنسوبي التخطيط املدرس ي  .44

 جلسات تعليم طبي لألطباء و املمرضين 6تنفيذ   الصحة املدرسية ه18/1/6431 66/61/6436 التعليم الطبي املستمر  .41

هـ12/4/6431 هـ8/66/6436 السالمة في النقل املدرس ي  .44  خدمات الطالب 
 املدارس

 ادإعالم التربوي 
 ارتفاع مستوى كفاء أداء العاملين في مجال النقل املدرس ي  

 ارتفاع مستوى كفاءة  ألاداء للعاملين في مجال النقل املدرس ي  ادإعالم التربوي  خدمات الطالب هـ69/66/6436 هـ62/66/6436 نظام نور في النقل املدرس ي  .41

 خدمات الطالب هـ16/6/6431 هـ6/6/6431 املحاسب املدرس ي  .46
 دارسامل

 ألاعالم التربوي 

التقنيات الحديثة لتحقيق أعلى مستوى من املستهدفين/ــات استخدام 

 التنظيم 

هـ62/1/6431 هـ5/1/6431 ملدراء املدارس ووكالئها برنامج التكامل  .47  استخدام برنامج التكامل قدرة مدراء املدارس وكالئها على  والابتعاث التدريب التربوي  شؤون املعلمين 

هـ6431/ 9/ 3 هـ3/4/6431 ة سد العجز ملنسوبي املدارسآلي  .47  %82القدرة على سد العجز الكترونيا بدقة بنسبة  العالقات العامة شؤون املعلمين 

 ي امليدانتنفيذ البرنامج واستثماره ف التدريب التربوي  شؤون املعلمين هـ66/6/6436 هـ61/6/6431 تدريب املعلمين على مهارات الحد من العنف املدرس ي  .49

 ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66 تحسين ألاداء ادإشرافي  .11

 مكاتب التعليم

 ادإعالم التربوي 

 والابتعاث التدريب التربوي 

 عليمالتعلم املهنية في مكاتب التنشر ثقافة مجتمعات 

13.  
 من خبراتي أعطي

 ) لنظام مقررات أكثر فاعلية (
هـ6436/  66/ 32 هـ66/6436/ 6  ادإشراف التربوي )بنات( 

 مكاتب التربية والتعليم

 مدارس نظام املقررات

 التدريب التربوي 

 رضا املستهدفات عن فعاليات اللقاء 

ــ مشرفات مكاتب التعليم  تقويم ألاداء النوعي مكاتب التعليم )بنات( ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66 تقويم ألاداء وفق مؤشرات ألاداء النوعية  .14  مدارس املحافظة و لـــــ
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11.  
 لتعلم وبناء املعرفة ا

 (حملة النظرية البنائية)
 ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66

مكاتب التعليم 

 املدارس)بنات(
 من املعلمات واملشرفات الجدد . 12تدريب  

14.  
 تدارس

 تحسين التحصيل الدراس ي(دراسة )
 ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66

 مكاتب التعليم )بنات(

 املدارس
 تقرير الدراسة البحثية واعالن النتائج .

 ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 4/ 32 هـ6436/ 6/66 نحن أصحاء  .11
 مكاتب التعليم 

 الصحة املدرسية
 نشر الوعي الصحي والغذائي للمجتمع املدرس ي 

 ( تجارب ناجحة  من قبل املديرات واملشرفات التربويات5عرض ) مكاتب التعليم )بنات( ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 6/ 32 هـ6436/ 6/66 نجاحات(لقاء )  .16

 تقرير نتائج التقويم  املدارس ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 14/61 تقويم النظام الفصلي  .17

 هـ6431/ 6/ 32 هـ6436/ 6/66 ةيوم اللغة العربي  .17
 ادإشراف التربوي )بنات(

 مكاتب التعليم
 تنفيذ الفعالية وتقرير باألنشطة املنفذة -

 مشاركة املستهدفات في املعرض. مكاتب التعليم )بنات( ادإشراف التربوي )بنات( هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/1 ) جيى ( بيدي أصنع  .19

هـ6431/  3/ 11 هـ6436/ 6/66 الثالثةمشروع توطين التدريب املرحلة   .41  
التدريب التربوي 

 والابتعاث )بنات(

 ادإشراف التربوي 

 مكاتب التعليم 

 املدارس 

 رفع مستوى ألاداء لدى املعلمات املرشحات في

  مجال مهارات التعليم 

هـ32/8/6431 هـ6436/  6/66 استكمال املشاريع الوزارية  .43  
التدريب التربوي 

 ات(والابتعاث )بن
 مكاتب التعليم )بنات(

 استكمال تدريب  معلمات املشروع الشامل لتطوير املناهج . -

 تدريب منسوبات املرحلة الثانوية على ممارسات النظام الفصلي الحديثة .-

هـ32/8/6431 هـ6436/  6/66 تأهيل املدربات  .44  
التدريب التربوي 

 والابتعاث )بنات(
 البرنامجتدريب املشرفات التربويات على  -

هـ 6431/ 6/3 هـ6431/ 6/6 نمذجة املدارس الناجحة  .41  
التعليم ألاهلي و ألاجنبي 

 )بنات(

 مدارس ألانجال ألاهلية

 مدارس ندى العاملية
 إنجاز التدريب  تقرير ب

هـ69/8/6431 هـ6436/  6/66 نحو سعودة حقيقية  .44  
التعليم ألاهلي و ألاجنبي 

 )بنات(
 دة للعمل في املنشآت الاهلية و ألاجنبية.كفاءات وطنية قادرة و مع -

هـ62/8/6431 هـ6/5/6431 قدراتي سر انطالقتي  .41  
التعليم ألاهلي و ألاجنبي 

 )بنات(
 معلمات حاصالت على شهادات اختبارات التوفل او الايلتس. -

هـ 19/8/6431 هـ 8/66/6436 التحصين ودور املربين  /  حقوق ألانسان في ادإسالم   .46  زيادة عدد املتدربات   والابتعاث التدريب التربوي  ادإسالمية )بنات( التوعية 

هـ 63/3/6431 هـ 8/66/6436 التربويةبناء القيم   .47  ممارسة الطالبات للسلوكيات النبوية التربوية   والابتعاث التدريب التربوي  التوعية ادإسالمية )بنات( 

هـ 19/8/6431 هـ 8/66/6436 مسابقة املصلى املتميز  .47  مضاعفة عدد املشاركات في املسابقة  املدارس التوعية ادإسالمية )بنات( 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 املوهوبات هـ 61/3/6431 هـ 6/66/6436 لـ ) معلمات / مسؤوالت ( املوهبة تنمية مهنية توعوية   .49
 ادإعالم التربوي 

 املدارس
 ات ارتفاع عدد املعلمات املشاركات في ) البرامج / املشاريع ( في مجال املوهوب

 مشاركة مسؤوالت  املوهبة في املدارس . والابتعاث التدريب التربوي  املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436 التأهيل املستمر  .11

 )بنات( تعليم الكبار  هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 املشرفة املقيمة  .13

 مراكز تعليم الكبار 

 والابتعاث التدريب التربوي 

 مكاتب التعليم )بنات( 

 مستوى معلمات تعليم الكبار تحسن 

هـ 32/6/6431 ه8/66/6436 اللقاء العلمي الثالث ملرشدات الطالبات  .14  اكتساب املرشدات الطالبيات ملهارات جديدة ومفيدة  - توجيه وإرشاد الطالبات 

 حضور املرشدات املستجدات - توجيه وإرشاد الطالبات ه16/66/6436 ه66/66/6436 اللقاء التوجيهي للمرشدات الطالبيات املستجدات  .11

هـ 32/8/6431 هـ6/6/6431 ادإرشاد املدرس ي فاعلية وتفعيل  .14  تحسن أداء املرشدات  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 6/6/6431 التأخر الصباحي "ورش عمل"  .11 هـ 32/1/6431   انخفاض نسبة الغياب الى ادنى املستويات  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/8/6431 ه8/66/6436 تركن الاستشارا  .16  وتحقق الفائدة  تنفيذه في جميع املدارس طوال العام - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ32/61/6436 هـ18/61/6436 املديرات املستجدات  .17  إكساب املديرات الكفايات ألاساسية   والابتعاث التدريب التربوي  رياض ألاطفال 

 إكساب املعلمات الكفايات ألاساسية للعمل مع ألاطفال   والابتعاث التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ16/1/6431 هـ65/1/6431 تألاطفال املستجدا رياض معلمات تهيئة  .17

  املتدربات لدى توجيه السلوك  مهارات تنمية ــــــــ رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 توجيه السلوك  .19

 اكتساب املهارات والكفايات  والنمو املعرفي   ــــــــ ألاطفالرياض  هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 خبرة  .61

63.   
ً
  حماية الاطفال بأهمية التوعية  والابتعاث التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ4/61/6436 هـ6436/ 1/61 لي حق أن أكون أمنا

  بإيجابية الطفل سلوك تعديل من املربيات تمكن والابتعاث التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ61/5/6431 هـ14/1/6431 املربي الناجح  .64

 توظيف الجمل الوصفية في أساليب التدريس  والابتعاث التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ8/8/6431 هـ6/8/6431 ورشة عمل الجمل الوصفية  .61

 على مهارات واساليب التفكير  تدريب املعلمات   ثوالابتعا التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ65/3/6431 هـ63/3/6431 التفكير ادإبداعي للطفل  .64

 تطبيق استراتيجيات التعلم النشط  ـــــــ رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 استراتيجيات التعلم النشط  .61

 الاستعداد للتعلم  .66

 هـ61/66/6436 هـ66/6436/ 6
 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 مات  بالنمو املنهي للمعل الرقي املدارس

 ه16/66/6436 ه14/62/6436
 التدريب التربوي 

  والابتعاث

ادارات الشئون التعليمية  

 واملدارس
 برنامجا 35تنفيذ 

 هـ5/8/6431 هـ6436/  66/ 8 فئة ألاولى بالرعاية  .67
 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 الرقى بالنمو املنهي لفئة ألاولى بالرعاية   املدارس



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 هـ66/66/6436 هـ14/4/6436 فن الكاريكاتير  .67
 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات

    والابتعاث التدريب التربوي 

 مكاتب التعليم )بنات( 

 املدارس

 تنمية  مهارة املعلمات في الرسم بفن الكاريكاتير 

 هـ4/61/6436 هـ1/61/6436 الصفوف العلياعلوم املهارات العملية ملعلمة   .69
 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 تطوير املهارات العملية ملعلمات العلوم الصفوف العليا  دارسامل

 هـ66/6/6431 هـ61/6/6431 مدارس الفن التشكيلية  .71
 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 علمات أسس مدارس الفن التشكيلي تطبيق امل  والابتعاث التدريب التربوي 

73.  
 سلسلة ورش فنية  متنوعة

 القلم الرصاص()تقنية نقل الصورة/ تقنية الرسم ب
 هـ63/3/6431 هـ6/3/6431

 -مكتب التعليم بالقرى 

 بنات

  والابتعاث التدريب التربوي 

 مدارس
 اتقان املعلمات تقنيات نقل الصورة والرسم بالقلم الرصاص 

 هـ5/8/6431 هـ6431/  4/ 13 جودة التخطيط وادإعداد لدروس مواد العلوم الشرعية  .74
مكتب التعليم بالقرى 

 ()بنات
 تنمية كفاية التخطيط وادإعداد للدروس لدى معلمات التربية ادإسالمية   دارسم

 هـ5/8/6431 هـ8/66/6436 تطبيق استراتيجية مشاريع التعلم   .71
مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 تنفيذ الطالبات مشاريع الكتاب بصورة صحيحة ودقيقة مدارس

 هـ1/1/6431 هـ61/6/6431 مسابقة اليوم العالمي للرياضيات  .74
مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 حصول الطالبات املشاركات في املسابقة على مراكز متقدمة  املدارس

 هـ6431 /8/ 32 هـ6/8/6431 التنمية املهنية للكوادر التعليمية  .71
مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 تطوير الكفاية املهنية للكوادر التعليمية  والابتعاث التدريب التربوي 

76.  
برنامج الخرائط الرقمية ادإلكترونية وتكنولوجيا 

 التعليم
 هـ6431/ 4 / 61 هـ6431/ 4 /1

مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 تحسين الكفايات التدريسية لدى املعلمات  والابتعاث التدريب التربوي 

 هـ6431/  8/  32 هـ8/66/6436 الاسئلة الصفية بالصور   .77
مكتب التعليم باملبرز 

 ()بنات
 في تصميم ألانشطة الصفية  املستهدفاتتطوير أداء  والابتعاث التدريب التربوي 

77.  
 ( ) نفوس تهوى املعرفة

 ملتقى التجارب الناجحة في التعليم
 هـ32/66/6436 هـ6/66/6436

مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(

 الهفوف تعليم مكتب

 والقرى )بنات(
 لخبرات لتبادل ا تطبيق املجالس املهنية للمعلمات

 هـ6431 /8/ 5 هـ6436 /66/ 6 بالتحفيز أبدع  .79
مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 تكريم املعلمات والطالبات والقيادات  املتميزات  املدارس

 تنمية قدرة الطالبات على التعرف على املفاهيم الفيزيائية بدون أخطاء  ةمدارس املرحلة الثانوي مكتب التعليم باملبرز هـ6431 /8/ 5 هـPHET 3 /66/ 6436تطبيق استراتيجية املحاكاة  الالكترونية   .71



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 )بنات(

73.  
 التنمية املهنية للكوادر التعليمية

 )قائدة ـ وكيلة ـ مساعد إداري (
 هـ6431 /8/ 5 هـ6436 /66/ 3

مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 %82بنسبة  تطوير الكفاية املهنية للكوادر التعليمية والابتعاث التدريب التربوي 

74.  
 قصة طموح 

 ( لقاء التجارب املميزة في ادإدارة املدرسية) 
 هـ32/4/6431 هـ6431/  4/  1

مكتب التعليم باملبرز 

 )بنات(
 اكساب  القيادات  خبرات ومواقف تعليمية لالستفادة منها  املدارس

هـ6431/ 16/8 هـ16/61/6416 تحسين معدالت التحصيل الدراس ي  .71  
الهفوف مكتب التعليم ب

 ()بنات

 والابتعاث التدريب التربوي 

 املدارس
 املعلمة من تحسين التحصيل الدراس ي لدى الطالبات  تمكن

هـ6431/ 6/ 19 هـ6436/ 66/ 11 للهيئة التعليمية القيادة املتعلمة   .74  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

 والابتعاث التدريب التربوي 

 املدارس
    *رفع كفاءة الفئة  املستهدفة 

ً
 مهنيا

هـ11/1/6431 هـ6436/ 66/ 19 بناء الاختبارات التحصيلية وفق النظرية البنائية  .71  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

  والابتعاث التدريب التربوي 

 الاشراف التربوي 
 ارتفاع كفاءة املعلمات في اعداد وبناء تقويم تحصيلي 

هـ6431/ 1 /11 هـ6436/ 66/ 11 التنمية املهنية للقيادات   .76  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

  والابتعاث التدريب التربوي 

 املدارس
 ي ادإجراءات التنظيمية تحسن في إداء القيادات املدرسية ف

 هـ6431/ 1/ 19 هـ6436/ 66/ 8 للمستجدات التربوية والتعليمية التنمية   .77
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات
 وعلميا رفع كفاءة الفئة املستهدفة تر  -

ُ
 بويا

هـ8/6/6431 هـD.B.A.E   66/61/6436  التربية الفنية املنظمة  .77  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

 ادارة التدريب التربوي 

 والابتعاث
   D.B.A.E ارتفاع مهارات  تدريس التربية الفنية وفق املدرسة التنظيمية

هـ66/6/6431 هـ61/6/6431 الاستيعاب املفاهيمي في مناهج الرياضيات املطورة  .79  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

 ادارة التدريب التربوي 

 والابتعاث
 تدريب املعلمات على استيعاب مفاهيم الرياضيات للمرحلة الابتدائية 

هـ19/6/6431 هـ11/66/6436 ممارس للنظام الفصلي  .91  
مكتب التعليم بالهفوف 

 ()بنات

 ادارة التدريب التربوي 

 والابتعاث
 مستوى املهارات العملية البحثية  عند املعلمات تحسين 

93.  

 املعلم الجديد تأهيل 

 

 

 تدريب املستهدفين  - بنين التربوي  الاشراف هـ12/66/6436 ه6436/ 6/66

 بنينالتدريب التربوي  ه16/66/6436 ه14/62/6436
 التعليم مكاتب 

 املدارس
 برامج تدريبية وورش عمل 62تنفيذ 

 استخدام طرائق وأساليب التعليم والتعلم  - بنين التربوي  الاشراف هـ6/6/6431 ه6436/ 6/66 إلرشاد ألاكاديمي في نظام املقرراتالدور الفعال ل  .94

هـ64/8/6431 ه6436/ 6/66 أنا أتحدث الفصحى  .91  استخدام طرائق وأساليب التعليم والتعلم - بنين التربوي  الاشراف 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 استخدام طرائق وأساليب التعليم والتعلم - بنين التربوي  الاشراف هـ64/6/6431 ه6436/ 6/66 رحلة املتوسطةفن التصوير التشكيلي في مناهج امل  .94

 استخدام طرائق وأساليب التعليم والتعلم - بنين التربوي  الاشراف هـ15/66/6436 ه6436/ 6/66 تطوير املهارات ادإدارية للمشرف التربوي   .91

هـ64/8/6431 ه6436/ 6/66 مجتمع التعلم املنهي  .96  استخدام طرائق وأساليب التعليم والتعلم مكاتب التعليم بنين التربوي  الاشراف 

 تدريب املستهدفين  - ادإشراف التربوي بنين هـ11/1/6431 ه6436/ 6/66 التعلم باللعب  .97

 بنينالتدريب التربوي  ه65/1/6431 ه18/61/6436 البرامج التدريبية القصيرة الصباحية  .97
 ات الشئون التعليمية  ادار 

 املدارس-
 برنامجا 612تنفيذ 

 بنينالتدريب التربوي  ه65/1/6431 ه18/61/6436 البرامج التدريبية القصيرة املسائية  .99
 ادارات الشئون التعليمية  

 املدارس
 برنامجا 82تنفيذ 

  معلما 12تدريب  بوي التدريب التر  ملوهوبينا هـ 6436/ 16/66 هـ 6436/ 6/66 تأهيل معلمي املوهوبين  .311

 منسقا 52تدريب  التدريب التربوي  املوهوبين هـ 6431/ 4/4 هـ 6431/ 6/3 تأهيل منسقي املوهبة   .313

 إداري  12تدريب  التدريب التربوي  ملوهوبينا هـ 6431/ 6/3 هـ 6431/ 6/6 تأهيل ادإداريين  .314

 مدرسة 45تطبيق البرنامج في  التدريب التربوي  املوهوبين هـ 1/1/6431 ه 69/66/6436 التدريب امليداني ملعلمي املوهوبين باملراكز  .311

 زيادة خبرة العاملين في التعليم الليلي املدارس )بنين( ادارة تعليم الكبار  هـ18/5/6436 هـ66/66/6436 تبادل الزيارات بين املدراء واملعلمين والدارسين  .314

 تزويد املراكز بالوسائل التعليمية  التجهيزات املدرسية )بنين( تعليم الكبار  هـ15/5/6436 هـ12/66/6436 لدروس التطبيقية في غرف مصادر التعلماحقيبة   .311

هـ18/1/6431 هـ6/66/6436 اللقاءات التربوية ملسؤولي التوعية ادإسالمية في املدارس  .316  للقاءاتمسؤول للتوعية ادإسالمية في ا 122مشاركة  املدارس املستضيفة التوعية ادإسالمية بنين 

 بنين التوجيه وادإرشاد هـ32/1/6431 هـ65/1/6436 تطوير مهارات العاملين في التوجيه وادإرشاد  .317
 التدريب والابتعاث

 التخطيط والتطوير
 تدريب العاملين بالتوجيه وادإرشاد

 ( من معلمي التربية ادإسالمية 62تدريب عدد )  ربوي التدريب الت املبرز بنينتعليم مكتب  هـ6431/  1/  63 هـ8/66/6436 بناء املفاهيم وغرس القيم   .317

 تدريب معلمي اللغة العربية للتعلم الفعال التدريب التربوي  املبرز بنينتعليم مكتب  هـ6431/  1/  63 هـ8/66/6436 التعلم الفعال  .319

 تدريب معلمي الاجتماعيات على الحقائب  التدريب التربوي  برز بنينامل تعليم مكتب هـ6431/  1/  11 هـ8/66/6436 الدراسات الاجتماعيةفي الحقائب التدريبية   .331

 مشرفي املكتب تنمية مهارة التخطيط لدى التدريب التربوي  املبرز بنين تعليممكتب  هـ6431/  6/  9 هـ65/66/6436 املهارات ألاساسية في التخطيط للمشرفين التربويين  .333

 هـ66/5/6431 هـ8/66/6436 "النظام الفصلي للمرحلة الثانوية "  .334
 مكتب التعليم بالهفوف

 )بنين(
 تدريب جميع املعلمين املستهدفين التدريب التربوي 

331.  
الوظيفي  ألاداءتدريب مديرات املعاهد والبرامج على 

 وفق معايير جائزة التمييز
هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66  6438 -6431 مشاركة مديرتين في جائزة التميز عام - التربية الخاصة بنات 

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 التوأمة بين مديرات معاهد وبرامج التربية الخاصة  .334  مديرات معاهد وبرامج التربية الخاصة  أداءتطوير  - التربية الخاصة بنات 

هـ6431/ 3/ 13 هـ6436/  6/66 توأمة بين ألاخصائية الاجتماعية و الاخصائية النفسية  .331  اتالتربية الخاصة بن 
معاهد وبرامج التربية 

 الخاصة
 تدريب كافة ألاخصائيات الاجتماعيات 
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 لبشرية التعليميةحتسني الكفايات املهنية للعناصر ا(  :  3دف العام ) ــاهل

 تفعيل تطبيق اسرتاتيجيات التدريس(  : 2اسة )ــــــــالسي

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 نافس  .336  التربية الخاصة بنات 
 العالقات العامة 

 ادإعالم التربوي 
 ونشر الخبرات املتميزة تكريم جميع املعلمات املتميزات

 املستهدفينجميع تدريب  التدريب التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 نظم ولوائح الاختبارات املعدل  .337

 املستهدفينجميع تدريب  التدريب التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 نظام نور ) املرحلة الابتدائية (  .337

339.  
معادلة الوثائق والئحة الانتقال بين النظام )الفصلي/ 

 املقررات (
 املستهدفينجميع تدريب  التدريب التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436

 املستهدفينجميع تدريب  التدريب التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 دليل القبول والتسجيل املعدل  .341

343.  
طالب املرحلة الثانوية الختبار  تدريب املعلمين لتهيئة 

 والتحصيليالقدرات 
 املعلمين لتدريب الطالبتدريب  التدريب التربوي  الاختبارات والقبول بنين هـ1/8/6431 هـ6/66/6436

344.  
 ) خبرات (

 أسبوع تبادل املهام الوظيفية بين منسوبي ادإدارة
 يع ألاعمال بمهارة تنوع خبرات موظفي الاختبارات والقبول وممارسة جم - الاختبارات والقبول بنين هـ14/3/6431 هـ6/3/6431

 التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 ه14/62/6436 التطوير املنهي للمعلمين في املشاريع املركزية الوزارية  .341
مكاتب التربية والتعليم 

 واملدارس
 برنامج( 622) في    زيادة نسبة املعلمين املؤهلين

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 التعلم النشط  .3
هـ6431/  11/6 هـ8/66/6436  تأهيل معلمي  العلوم  في تفعيل استراتيجيات التعلم النشط ربوي التدريب الت املبرز بنينتعليم  مكتب  

 منسوبي املدارس املستهدفةتدريب جميع  ادإشراف التربوي   بنين تعليم الهفوفمكتب  هـ12/1/6431 هـ8/66/6436

4.  
 مسرح الدمي

 )املرحلة الثانية(
 هـ6431/ 6/ 32 هـ6436/ 64/66

 الاشراف التربوي ادارة 

 )بنات(

 التعليم مكاتب

 التدريب التربوي 

 املدرسية التجهيزات

 تزويد املدارس باملسارح 

هـ6431/  1/  6 هـ8/66/6436 التعليم املتمايز  .1  ( من معلمي العلوم 42تدريب عدد )  التدريب التربوي  املبرز بنينتعليم  مكتب 

 ( من معلمي الرياضيات 12تدريب عدد )  التدريب التربوي  يناملبرز بن تعليم مكتب هـ6431/  6/  66 هـ8/66/6436 الاستيعاب املفاهيمي  .4

الحصول على  ثالث تجارب إبداعية في تطبيق استراتيجيات التدريس  التعليممكاتب  )بنات( الاشراف التربوي  هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 14/61 استراتيجيات التدريس الحديثة )وزاري(  .1
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 الحديثة.

 هـ3/8/6436 هـ6436 /66 /65 استراتيجيات التدريس  .6
مكتب التعليم بالقرى  

 (بنات)
 رفع قدرة  املعلمات  في تطبيق استراتيجيات التدريس  التدريب التربوي 

7.  
 برنامج التدريب على املنهج املطور 

Textbook Programme 
 هـ32/61/6436 هـ18/61/6436

مكتب التعليم بالقرى  

 (بنات)
 لتعلم النشط وألانشطة ادإستهاللية مع الطالبات تطبيق استراتيجيات ا التدريب التربوي 

 هـ61/6/6431 هـ64/6/6431 برنامج الاستراتيجيات الحديثة وفق النظرية البنائية  .7
مكتب التعليم بالقرى  

 (بنات)
 تطبيق  املعلمات استراتيجيات التدريس الحديثة وفق النظرية البنائية  التدريب التربوي 

9.  
 الفاعلة)مشروع تدارس( القراءة 

En Effective Reading 
 هـ16/6/6431 هـ69/6/6431

مكتب التعليم بالقرى  

 (بنات)
 تطبيق املعلمات الستراتيجيات القراءة الفاعلة  مع الطالبات  التدريب التربوي 

 هـ6431/ 5/ 68 ه6436-66-9 استراتيجيات مثيرة لتدريس ممتع  .31
  ملبرزمكتب التعليم با

 (بنات)
 تحسين اداء املعلمات والطالبات  التدريب التربوي 

33.  
 )تطبيق استراتيجية مشاريع التعلم( 

 للمرحلتين املتوسطة والثانوية
 هـ5/8/6431 ه8/66/6436

 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تنفيذ الطالبات مشاريع الكتاب بصورة صحيحة ودقيقة  مدارس

 استراتيجيات التدريس والتعلم النشط  .34

هـ65/1/6431 هـ6/66/6436  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 املدارس

زيادة كفاءة أداء  املعلمات  في تطبيق الاستراتيجيات الحديثة والتعلم 

 النشط 

 هـ12/1/6431 هـ11/66/6436
مكتب التعليم بالهفوف 

 )بنين(
 تدريب جميع  منسوبي املدارس املستهدفة ادإشراف التربوي 

هـ19/1/6431 هـ8/66/6436 املسائل الرياضيةاستراتيجيات حل   .31  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 املدارس
 رفع كفاءة  املعلمات على تدريس الاستراتيجيات في مناهج الرياضيات

هـ6431/ 4/ 66 هـ6436/ 66/ 11 التجارب العملية في العلوم  .34  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 دارسامل
 ارتفاع  مهارة الاداء  العملي لدى معلمات    العلوم  

 التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 ه18/61/6436 تمكين  .31
 التعليممكاتب 

 املدارس 
 برنامجا 12تنفيذ 

 لمين في استرايجيات التدريس تنمية مهارة املع املدارس )بنين( تعليم الكبار  هـ18/1/6436 هـ66/66/6435 استراتيجيات التدريس في تعليم الكبار  .36

 هـ61/5/6431 هـ16/61/6436 التوسع في مشروع ) استراتيجية التعلم باللعب (  .37
مكتب التعليم بالهفوف 

 )بنين(
 تطبيق الاستراتيجية من قبل جميع املشاركين التدريب التربوي 

 هـ1/5/6431 هـ18/61/6436 التطبيقات التدريسية في التربية البدنية )برنامج تدريبي(  .37
مكتب التعليم بالهفوف 

 )بنين(
  التطبيقات في دروس التربية البدنية استخدام  التدريب التربوي 

39.  
برنامج "استراتيجيات تحسين القراءة والكتابة لطالب 

 املرحلة الابتدائية"
 هـ12/1/6431 هـ11/66/6436

مكتب التعليم بالهفوف 

 )بنين(

يم بالهفوف مكتب التعل

 (ات)بن
 استراتيجيات متنوعة تسهم في تحسين تحصيل الطالبتطبيق 
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 حتسني الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية(  :   3اهلدف العام ) 

 تطوير أساليب اإلشراف الرتبوي(  : 3اسة )ــالسي

 هـ32/5/6431 هـ16/5/6431 برنامج "التعلم وتقويم التعلم باللعب وادإنشاد"  .41
مكتب التعليم بالهفوف 

 )بنين(

يم بالهفوف مكتب التعل

 (ات)بن
 مدارس 8تطبيق البرنامج في أكثر من 

 املستفيدين لدىتنمية مهارات التعلم الذاتي والتعليم مدى الحياة  مكاتب التعليم / بنين بنين التربوي  الاشراف هـ14/1/6431 ه6436/ 6/66 استراتيجيات التعلم النشط في الصفوف ألاولية  .43

 عاسم املشرو  م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

بنات الاشراف التربوي  هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 14/61 إشراقات إشرافيه ملشرفة ادإدارة املدرسية  .3  درسيةانخفاض نسبة الصعوبات التي تواجه مشرفة ادإدارة امل بنات - مكاتب التعليم 

4.  
الاكتشاف املبكر لحاالت الانحراف السلوكي وامليول 

 السلبية لدى طالبات املرحلة املتوسطة
هـ6431/  6/  32 66/66/6436  انخفاض الانحراف السلوكي وامليول السلبية لطالبات املرحلة املتوسطة   - وإرشاد الطالبات توجيه 

 هـ6431/  8/  32 ه11/66/6436 املدرس يبرنامج تدريبي منظومة قيادة ألاداء ادإشرافي   .1
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تحسين ألاداء ادإشرافي واملدرس ي وفق مؤشرات ألاداء  التدريب التربوي 

4.  
 مشروع تحسين ألاداء ادإشرافي وفق مؤشرات ألاداء

 ) بناء الخطط (
هـ6436/ 66/ 13 هـ6436/ 66/ 65  

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 التربوي  التدريب

تمكين القيادات املدرسية من بناء الخطة التشغيلية وفق منظومة ألاداء 

 ادإشرافي  

 تأهيل مشرفين اثنين من التوعية ادإسالمية التوعية الاسالمية التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 65/66/6436 التطوير املنهي ملشرفي التوعية الاسالمية  .1

 تأهيل أربعة مشرفين التعليممكاتب  التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 65/66/6436 ارة الاشراف التربوي التطوير املنهي ملشرفي اد  .6

 التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 65/66/6436 التطوير املنهي ملشرفي التدريب  .7
مراكز التدريب التربوي 

 بالهفوف واملبرز
 تأهيل مشرف تدريب واحد

 تأهيل ثالثة مشرفين التعليممكاتب  التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 65/66/6436 املناهجالتطوير املنهي  ملشرفي   .7

 تأهيل مشرف واحد من التخطيط والتطوير التخطيط والتطوير التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 65/66/6436 التطوير املنهي ملشرفي التخطيط والتطوير  .9

31.  
صيلية في تحسين دراسة ) أثر تطبيق الاختبارات التح

 مستوى التحصيل الدراس ي للطالب(
 هـ63/1/6431 هـ6/1/6431

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 قياس أثر املشروع الوزاري )الاختبارات التحصيلية( املدارس

 هـ32/66/6436 هـ6/66/6436 "مجموعات الزمالة والدعم في مكاتب التربية والتعليم"  .33
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 % من املشرفين التربويين52تطبيق الحقيبة على  -

34.  
  الرياضيات ملتقى معلمي

 الرياضيات( تدريس تحسين )ممارسات
 هـ1/6/6431 هـ18/61/6436

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين

 مكاتب التعليم

 إدارة ادإشراف التربوي )بنين(
 خبرات تدريسية 3طرح ما اليقل عن 
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 حتسني الكفايات املهنية للعناصر البشرية التعليمية(  :  3اهلدف العام ) 

 ات املعلمني لدمج التقنية يف املنهج الدراسيبناء قدر(  : 4اسة )ــــــــالسي

31.  
ت املدرسية "نحو موسم التنمية املهنية للقيادا

 مجتمعات التعلم املهنية"
 هـ64/1/6431 هـ6/6/6431

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين

 إدارة ادإشراف التربوي 

 ) بنات (
 من القيادات املدرسية 12مشاركة ما اليقل عن 

34.  
تقويم مستوى التحصيل الدراس ي من خالل الزيارات 

 الصفية
 هـ12/1/6431 هـ11/66/6436

بالهفوف مكتب التعليم 

 بنين
 لكل مشرف تربوي  12تطبيق  ادإشراف التربوي )بنات(

ً
 مختلفا

ً
 نموذجا

 هـ32/61/6431 هـ6/66/6436 مسابقة أفضل خطة عالجية ملعلمي الرياضيات  .31
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 مشاركة املستهدفين بخطط عالجية تتوفر بها املعايير املطلوبة باملبرز بنين مكتب التعليم

 تطوير مهارات مشرفي الاختبارات والقبول في مجال التخطيط وادإتصال  الاختبارات والقبول بنين هـ32/8/6431 هـ1/4/6431 لتخطيط والاتصال ملشرفي الاختبارات والقبول ا  .36

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 هـ15/1/6431 هـ6/1/6431 البحث في مصادر املعلومات ادإلكترونية )وزاري(  .3
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 ن املعلمات  مهارات  البحث الالكتروني اتقا مدارس

4.  
 Mind Maps الخرائط الذهنية 

 )مشروع تدارس(
 هـ68/4/6431 هـ6/4/6431

مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 التدريب التربوي 

في   Mind Genius تطبيق املعلمات للخرائط الذهنية  واملوقع التعليميى 

 املنهج  

هـ65/1/6431 هـ68/66/6436 توظيف التقنية في التعلم  .1  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 الاشراف التربوي 
  تقنيات التعليم ارتفاع كفاءة  املعلمة في  استخدام  

 نهجفي املدمج التقنية  مهاراتمعلمي الحاسب آلالي إكساب  التدريب التربوي  تعليم املربز بنني مكتب هـ11/3/6431 هـ65/66/6436 منصات التعليم  .4

 % من معلمي الاجتماعيات 62تطبيق بما ال يقل نسبته عن  مدارس تعليم املربز بنني مكتب هـ66/6/6431 هـ65/66/6436 تطبيقات في التعليم الالكتروني التفاعلي  .1

 % من املشاركين12لدى  تطبيق البرنامج املدارس بنين تعليم الهفوفمكتب  هـ14/6/6431 هـ6/6/6431 تطبيقات برنامج قوقل إرث في التعليم  .6

 % من املشاركين12تطبيق البرنامج لدى   بنين تعليم الهفوفمكتب  هـ15/4/6431 هـ69/6/6431 استخدم ألايباد في تدريس مادة الرياضيات  .7

 % من املشاركين12تطبيق البرنامج لدى  ممكاتب التعلي بنين تعليم الهفوفمكتب  هـ66/6/6431 هـ6/6/6431 تطبيقات برنامج ) تلغرفي ( في دروس التربية الفنية  .7

 تطبيق املعلمين املستهدفين لنمط على ألاقل من تطبيقات التقنية مكاتب التعليم بنين تعليم الهفوفمكتب  هـ1/5/6431 هـ18/4/6431 "التدريس باستخدام برنامج ألانيميشن"  .9
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 االرتقاء جبودة التعليم(  :  4م )اـــــــــــاهلدف الع

 حتسني الكفاءة الداخلية و اخلارجية للنظام التعليمي(  : 1اسة )ـــــــالسي

 تعليم الكبار بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 التقنية الحديثة في خدمة العاملين والدارسين  .31

 مراكز تعليم الكبار 

 التدريب التربوي 

 إلشراف التربوي 

 مكاتب التربية والتعليم

 ارتفاع مهارة الطالبات في استخدام الحاسب 

33.  
 تطبيقات جوجل

Google Applications 
 املستهدفين لدىسع في توظيف تقنية املعلومات التو  مكتب التعليم بالهفوف )بنات( ادإشراف التربوي )بنين( ه13/3/6431 ه6436/ 6/66

 املستهدفين لدى التوسع في توظيف تقنية املعلومات  مكتب التعليم بالهفوف )بنات( ادإشراف التربوي )بنين( ه13/3/6431 ه6436/ 6/66 تطبيقات الجوال و ألايباد في الرياضيات واستخداماتها  .34

 املستهدفين لدىالتوسع في توظيف تقنية املعلومات  - ادإشراف التربوي )بنين( ه65/66/6436 ه6436/ 6/66 فنيةالتطبيق الالكتروني  لدروس التربية ال  .31

 املستهدفين لدى التوسع في توظيف تقنية املعلومات  - ادإشراف التربوي )بنين( ه66/3/6431 ه6436/ 6/66 دمج التقنية في تدريس الحاسب آلالي  .34

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

3.  
نة التميز تطوير مهارات القيادات املدرسية وأعضاء لج

 والجودة في املدارس
هـ6436/ 61/ 15 هـ6436/ 66/ 65  الجودة الشاملة 

 التدريب التربوي 

 التعليممكاتب 

املمارسة العملية ملهام لجنة التميز والجودة داخل املدرسة وفق الدليل 

 التنظيمي وادإجرائي

 زيز دور القيادات و تحقيق الجودة في املدارس تع - الجودة الشاملة هـ6/4/6431 هـ6/66/6436 الجودة مفاهيم ومعايير  .4

هـ6431/ 3/ 6 هـ6431/ 6/ 6 جودة ألاداء املدرس ي  .1  الجودة الشاملة 
 لتدريب التربوي ا

 التعليممكاتب 
 معلم ومعلمة في جوائز التميز 52تسجيل 

هـ32/1/6431 هـ6431/ 6/ 6 ملتقى التميز والجودة  .4  الجودة الشاملة 

 التجهيزات املدرسية

 ادإشراف التربوي 

 التعليممكاتب 

 ادإعالم التربوي 

 املمارسة العملية والتطبيق الفعلي ملبادئ الجودة في امليدن التربوي 

 رفع مستوى أداء ادإدارة وفق املؤشرات  ادإدارات املعنية باملؤشرات أمانة التعليم هـ6431/  9/ 6 هـ6436/ 62/ 14 مؤشرات دعم أداء إدارة التعليم  .1

 ارتفاع مستوى تفعيل املجتمعات املهنية اعضاء لجنة التميز والجودة الاشراف التربوي  التعليممكاتب وحدة تطوير مدارس  هـ6431/  8/ 65 هـ6/66/6436 ةكفاء  .6
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 التدريب التربوي  )بنات(

7.  
 مفاهيم أنموذج تطوير

 لقاءات تعريفية
 هـ32/1/6431 هـ61/6436/ 14

وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 رضا املستفيدين من اللقاءات التعريفية  دارات واملكاتبجميع الا 

 الدقة في أداء العمل  - الشؤون املالية هــ 6431/  8/ 6 هـ6/66/6436 املوظف ألامثل  .7

 السرعة في انجاز املعامالت  - الشؤون املالية هــ 6431/  8/ 6 هـ6/66/6436 سرعة الانجاز  .9

 التجهيزات املدرسية هـ18/1/6431 هـ68/66/6436 مصادر التعلمخطوات نحو جودة الاداء في مراكز   .31
  التعليممكاتب 

 الشاملة الجودة

اعداد الئحة تصنيف مراكز مصادر التعلم على مستويات محددة وفق 

 معاير الجودة الاداء

 التخطيط املدرس ي هـ61/3/6431 هـ8/66/6436 دليل الخدمات التعليمية  .33

 مكاتب التعليم.

 والقبول. ختباراتالا 

 شؤون املباني.

 تقنية املعلومات

 بناء قاعدة معلوماتية عن واقع املدارس في املحافظة

 جودة ألاداء للمقاصف املدرسية بمتابعة إدارة خدمات الطالب ادإعالم التربوي  خدمات الطالب هـ61/6/6436 هـ6/6/6431 اللقاء التطويري ألاول للمقاصف املدرسية  .34

 خدمات الطالب هـ11/61/6436 هـ6/66/6436 مقاصف املدرسيةرؤية مستقبلية لل  .31
 متعهدي املقاصف 

 ادإعالم التربوي 

رفع كفاءة البرامج والخدمات التي تقدمها ادإدارة للمستفيدين على نحو 

 منظم ومدروس سنويا 

34.  
ن(

ّ
 تمكين ممارسة التقويم املستمر )مك

 
 ات()بن شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 14/66

 التعليممكاتب 

 ادإعالم التربوي 

 العالقات العامة

 التدريب التربوي 

 تصميم أدوات مساعدة لتجويد ممارسة التقويم املستمر.

 

31.  
برنامج تحسين ألاداء التعليمي لطالبات املرحلة 

 الابتدائية )حسن(
 )بنات( شراف التربوي الا  هـ6431/ 6/ 32 هـ6436/ 14/61

 التعليممكاتب 

 املدرسيةالتجهيزات 
 تقرير نتائج تطبيق البرنامج في املدارس الابتدائية باملحافظة

36.  
 الدليل الشامل إلدارة املوهوبات

 
 املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436

 تقنية املعلومات

 الجودة الشاملة
 تحقيق رضا املستفيد من الخدمات التي يقدمها املشروع  

 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 نقطة ضوء  .37
 الاتصاالت ادإدارية

 املدارس

% من املجموع الكلي للمدارس في املحافظة في 52مشاركة ماال يقل عن 

 تفعيل البرنامج.

هـ69/66/6436 هـ6/66/6436 ألاسابيع التمهيدية  .37  تنفيذ مؤشرات ألاداء لألسابيع التمهيدية  ـــــــ رياض ألاطفال 

هـ ـ32/8/6431 هـ6/66/6436 ة و العربية والعامليةتفعيل املناسبات وألايام الوطني  .39  تنفيذ الفعاليات في أوقاتها املحددة ــــــ رياض ألاطفال 

 رضا املستفيد.ين من التوعية  ـــــــ رياض ألاطفال هـ5/8/6431 هـ12/3/6431 التوعية املجتمعية  .41

 اللقاء  من املستفيدين رضاء ـــــــ رياض ألاطفال هـ5/3/6431 هـ65/66/6436 لقاء مديرات الروضات  .43

زيادة قدرة املعلمة على إثارة  دافعية الطالبات للتعلم  و جذب انتباههن  املدارسمكتب التعليم بالقرى  هـ5/8/6431 هـGive 4 games, 8/66/6436 مشروع أعطيي أربع العاب أعطيك مئة   .44
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 االرتقاء جبودة التعليم(  :  4اهلدف العام )

 تطبيق نظم ومعايري اجلودة يف التعليم .(  : 2اسة )ــــالسي

Get a 100 للدروس بنات 

 هـ18/1/6431 هـ6/1/6431 فن ألاسئلة الصفية  .41
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 رفع كفاءة املعلمة في صياغة ألاسئلة  الصفية  املدارس

 هـ6431/  1/ 32 هـ6431/  4/ 1 التقويم الذاتي وأثره على أداء املعلمة  .44
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب املعلمات مهارات التقويم الذاتي  لرفع الكفاءة آلادائية  املدارس

هـ66/1/6431 هـ13/61/6436 يئة البيئة الصفية املدرسيةته  .41  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 املدارس 
 تحسن اداء املعلمات  في تهيئة البيئة صفية 

ه64/8/6431 ه 6436/ 6/66 تفعيل املختبرات  .46  تجويد العمل باملختبرات املدرسية  - ادإشراف التربوي بنين 

 انتاج حقائب تدريبية معينة للمشرف التربوي  - ادإشراف التربوي بنين ه11/66/6436 ه6436/ 6/66 التربوي زاد املشرف   .47

 مجموعات تعاونية تعمل بروح فريق العمل الواحد  - ادإشراف التربوي بنين ه12/6/6431 ه6436/ 6/66 الانضباط التعاوني  .47

 هـ12/1/6431 هـ11/66/6436 "تحسين التطبيق امليداني للمعلم املتدرب"  .49
مكتب التعليم بالهفوف  

 بنين
 تنوع أساليب التدريب والتقويم للمستهدفين بنين-ادإشراف التربوي 

11.  
ورشة عمل "تقويم ألاداء الوظيفي للمعلمين وفق تعدد 

 ألادوات"
 هـ63/1/6431 هـ6/1/6431

مكتب التعليم بالهفوف  

 بنين
 املختلفة  تطبيق قادة املدارس ألدوات تقويم املعلم -

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436 /6/5 آلية العمل في غرف املصادر للتربية الخاصة  .13  اصدار آلية للعمل في غرف املصادر - التربية الخاصة بنات 

14.  
تأسيس شعبة الاستثمار والتراخيص في التعليم ألاهلي 

 وألاجنبي
ه65/28/6431 هـ6436/  65/66  

 والاجنبي ألاهلي التعليم

 بنين

 الادارية واملالية الشؤون

 شؤون املباني
 ارتفاع إنجاز معامالت الاستثمار والتراخيص 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مؤشرات تحقق الهدف
 املساندة الرئيسية لى التقويما من التهيئة

 التخطيط املدرس ي هـ12/1/6431 هـ66/6/6431 تقييم رضا املستفيد الداخلي والخارجي  .3
 تقنية املعلومات

 مكاتب التعليم.
 تحقيق رضا املستفيد 

 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 معا ًألداء متميز  .4

 الجودة الشاملة

 ادإعالم التربوي 

 هد للجودةمركز امللك ف

 املدارس

 تحقيق املدارس املشاركة في املسابقة معايير الجودة املطلوبة .
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هـ6431/ 3/  63 هـ6436/ 66/ 65 دعم الجودة  .1  % من مجموع برامج الجودة  داخل املدرسة .52تنفيذ ما نسبته  م6مدرسة م الجودة الشاملة 

 تحسين أداء الادارات    أمانة التعليم ه65/5/6431 ه1/4/6431 التقويم الذاتي  .4

 الخروج بتغذية راجعه ثرية من الجهات ذات العالقة   أمانة التعليم هـ8/66/6431 هـ8/66/6436 تقييم رضا املستفيد  .1

هـ3/9/6431 هـ14/62/6436 برنامج مدونة ألامانة  .6  ارتفاع محصلة  املعرفة املرتبطة ببرامج ألامانة  - أمانة التعليم 

 التخطيط املدرس ي هـ15/8/6431 هـ8/66/6436 لكترونيبرنامج وازن ادإ  .7
 مكاتب التعليم

 تقنية املعلومات

تدقيق ميزانيات املدارس وحصر فصول الكثافة اعتماد على الربط الشبكي 

 وتحديث املعلومات 

هـ 6/6/6431 هـ 6/5/6431 الرسوم الدراسية  .7  لية و ألاجنبية في الفترة املحددةتسجيل جميع املنشآت ألاه - - التعليم ألاهلي و ألاجنبي 

هـ 32/8/6431 هـ 1/4/6431 تحسين تدريس مواد الهوية في املدارس ألاجنبية  .9  رفع مستوى التحصيل الدراس ي للطالبات في مواد الهوية .- مكاتب التعليم التعليم ألاهلي و ألاجنبي 

 تحسن مستوى منسوبات تعليم الكبار   تعليم الكبار بنات هـ18/8/6431 هـ18/62/6436 تطبيقات الجودة الشاملة في مجال تعليم الكبار  .31

 تطبيق استراتيجيات الجودة في الروضات  التدريب التربوي  رياض ألاطفال هـ32/8/6431 هـ6/66/6436 استراتيجيات إدارة الجودة في رياض  الاطفال  .33

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم دارسامل نشاط الطالبات هـ6431/  1/ 32 هـ14/61/6436 الحس ألاخضر  .34

31.  
 دراسة بحثية

 ) أساليب تعليمة جاذبة ـ مدرستي ممتعة (
 هـ32/8/6431 ه15/66/6436

 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تنمية اتجاهات إيجابية للطالبات نحو املدرسة  التدريب التربوي 

 هـ6431/  5/ 8 هـ8/66/6436 أثر عطاء  .34
 عليم باملبرزمكتب الت

 )بنات(
 املدارس

ارتفاع مستوى تحصيل الطالبات في اختبارات مصممة حسب جداول 

 املواصفات 

 هـ32/8/6431 هـ9/66/6436 ملتقى  املربي لالبتكار  .31
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 رفع املستوى التحصيلي للطالبات  التدريب التربوي 

 هـ32/8/6431 هـ14/62/6436 تجويد الاختبارات التحصيلية  .36
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(

 التدريب التربوي 

 املدارس
 رفع مستوى الطالبات 

هـ6431/ 6/ 65 هـ6436/ 66/ 66 تطبيق الجودة في التعليم  .37  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 املدارس

تنمية مهارات الطالبات واملعلمات في تقليل الجهد والوقت في العملية 

 التعليمية 

هـ6431/ 1/ 1 هـ6436/ 66/ 11 أدوات تقويم التحصيل الدراس ي  .37  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات

 التدريب التربوي 

 املدارس
 ملعلمة ألدوات التقويم الطالباتتحسن تطبيق ا

 ملداس واملراكزتحديد مستويات الدارسين في ا املدارس )بنين( تعليم الكبار  ه18/8/6431 هـ66/66/6436 التحليل النوعي للدارسين  .39

 )بنين( تعليم الكبار  هـ18/8/6431 هـ66/66/6436 مؤشرات ألااء في املراكز واملدارس الليلية  .41
 مراكز تعليم الكبار

 املدارس
 تحديد مؤشرات ألاداء ملستويات ألاداء التعليمي

 تقرير في قياس مستوى الخدمات املقدمة الجودة الشاملة )بنين( تعليم الكبار  ه18/8/6431 هـ66/66/6436 قياس رضا املستفيدين  .43

% مقارنة 1تحسن املؤشر  العام لالنضباط  املدرس ي بنسبة ال تقل عن  -مكتب التعليم بالهفوف  هـ4/8/6431 هـ65/66/6436 "مؤشرات الانضباط املدرس ي"  .44
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 االرتقاء جبودة التعليم  (  :4ام )ـــــــــــاهلدف الع

 : حتسني معدالت أداء الطالب حمليًا ودوليًا  (3ياسة )ـــــــالس

 بالعام السابق بنين

 هـ9/6/6431 هـ5/6/6431 "التقويم الذاتي للمدرسة"  .41
الهفوف  مكتب التعليم ب

 بنين
 تمكين مديري املدارس من تطوير ادائهم من خالل التقويم الذاتي  مكاتب التربية والتعليم

44.  
تدريب معلمات املعاهد والبرامج على آلاداء الوظيفي 

 وفق معايير جائزة التمييز
هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66  هـ6438 هـ / 6431 مشاركة معلمتين في جائزة التميز عام - التربية الخاصة بنات 

41.  
ورشة بعنوان " الئحة املعادالت والانتقال بين 

 النظام الفصلي  للتعليم الثانوي ونظام املقررات "
 ـ إجراء عملية املعادلة للشهادات بين النظامين بنجاح . التدريب التربوي  بنات الاختبارات والقبول  هـ1/66/6436 هـ14/62/6436

هـ65/5/6431 ه65/3/6431 مدارس ألاهليةتقييم الاعانة السنوية لل  .46  
التعليم الاهلي والاجنبي 

 بنين
 ارتفاع نسبة السعودة في الوظائف التعليمية  -

هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3 دليل الوصف الوظيفي  .47  اصدار دليل الوصف الوظيفي - التخطيط والتطوير 

هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3 ( ) بياناتيالدليل املنهي للموظف    .47  تكوين قاعدة بيانات شاملة على موقع الادارة  - شؤون املوظفين 

49.  
 بوابة رضا املستفيد 

 " اسعدني"  
هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3  

 العالقات العامة

 الاتصاالت الادارية

 التربوي  الاعالم

- 
تحقيق رضا املستفيد الداخلي/ الخارجي عن الخدمات املقدمة في 

 الادارات واملكاتب 

11.  
 ليل حقوق وواجبات املوظف د

 )حق وواجب(
هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3  اصدار الدليل واعتماده متفقا مع وزارة الخدمة املدنية ووزارة العمل املتابعة القضايا  

هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3 بيت الخبرة  .13  اعتماد املهام  /  اصدار قرار بانشاء بيت الخبرة - مركز امللك فهد للجودة 

14.  
 نجازاتناا

 التقرير الاعالمي السنوي 
هـ6431/ 8/ 32 ه6431/ 6/3  اصدار وطباعة التقرير في موعده السنوي للميدان - الاعالم التربوي  

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع خ  املشروعتاري

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

3.  
التعلم الذاتي للغة ادإنجليزية لتحسين مستوى 

 التحصيل العلمي للطالب والطالبات
 الذاتي  لطالبات للتعلمارب اقامة معرض لعرض تجا / بنات التعليممكاتب  /بنات شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 / بنات التعليممكاتب  /بنات شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ62/66/6436 التقويم التربوي وفرص التحسين  .4
 تحليل املحتوى وجداول املواصفات وألادلة ادإرشادية

 للمناهج املطورة في املواد املستهدفة ب

 /بنات شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ62/66/6436 بتدائيةفي املرحلة الا  املسابقة املحلية لإلمالء  .1
 / بنات التعليممكاتب 

 املدارس
 طالبة( 14تطبيق املسابقة على جميع الطالبات )

 املستهدفة  لبات في املدارسوى التحصيلي للطاارتفاع املست / بنات التعليممكاتب  /بنات شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66 كأس ألاحساء للتميز العلمي  .4

 /بنات شراف التربوي الا  هـ6431/ 1/ 32 هـ14/61/6436 مزمار داود عليه السالم  .1
 / بنات التعليممكاتب 

 ادإعالم التربوي 
 ارتفاع مستوى الطالبات في تالوة القرآن الكريم  

 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 وملبياد الوطيي لإلبداع العلميألا   .6
 عالم التربوي ادإ 

 املدارس

من الطالبات املشاركات في املرحلتين ) املتوسطة %  1ل ما ال يقل عن تأه

 والثانوية (.

7.  
 امللتقى املحلي ألاول للطالبات املوهوبات

 )عقول تنبض باملوهبة ( )مبادرة (
 املوهوبات هـ 12/6/6431 هـ 6/6/6431

 ادإعالم التربوي 

 مدارس التعليم العام
 الطالبات املوهوبات في امللتقى .مشاركة 

7.  
 ألاوملبياد الوطيي للعلوم والرياضيات

 )ألاشبال( / )الناشئين( /  )الشباب(
هـ32/6/6431 هـ65/66/6431  املشاركة والفوز في تصفيات املناطق التعليمية / بنات التعليممكاتب  نشاط الطالبات 

9.  
  / STEM/ ) ROBOCUPألاوملبياد الوطيي للروبوت / 

BIOLOID 
 املشاركة والفوز في التصفية النهائية بجدة / بنات التعليممكاتب  نشاط الطالبات هـ11/3/6431 هـ65/66/6431

هـ16/1/6431 هـ6431/ 1/4 املنتدى الوطيي للعلوم والتقنية  .31  / بنات التعليممكاتب  نشاط الطالبات 
دى الوطيي باملدينة املساهمة في إعداد املحتوى النظري مع املشاركة في املنت

 املنورة

هـ16/6/6431 هـ4/6431/ 1 امللتقى العلمي بقيادة الطلبة ) بن باديس (  .33  املشاركة ببحث علمي في امللتقى العلمي بقيادة الطلبة بالجوف إاملوهوبين نشاط الطالبات 

 املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية بالليث م املواد الاجتماعيةأقسا نشاط الطالبات هـ6/5/6431 هـ6431/  6/1 نامج جلوب البيئي ومسابقة الغيومبر   .34

هـ4/8/6431 هـ1/66/6436 جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  .31  نشاط الطالبات 
 / بنات التعليممكاتب 

 املدارس
 املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية

هـ4/8/6431 هـ1/66/6436 والفيزياء والرياضيات الاوملبياد الدولي للكيمياء  .34  نشاط الطالبات 
 / بنات التعليممكاتب 

 املدارس
 التأهل للملتقيات املوسمية على مدى فصول السنة

هـ4/8/6431 هـ1/66/6436 الخوارزمي الصغير  .31  االتأهل لخوض املنافسات الدولية في وتحقيق النتائج التقدمة فيه املدارس نشاط الطالبات 

هـ4/8/6431 هـ1/66/6436 أمير البيان  .36  التأهل لخوض املنافسات الدولية في وتحقيق النتائج التقدمة فيها املدارس نشاط الطالبات 

 هـ5/8/6431 هـ6/66/6436 تدارس  .37
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 رفع املستوى التحصيلي  املدارس

 هـ5/8/6431 هـ61/66/6436 ملف الانجاز  .37
يم بالقرى مكتب التعل

 بنات
 اتقان تطبيق ملف الانجاز  للطالبات في املدارس  املدارس



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 هـ5/8/6431 هـIdeas for Guided writing 18/61/6436املوجهة  الكتابة  .39
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
   writingتحسين املستوى التحصيلي للطالبات في سؤال  املدارس

 هـ6431/ 6/  18 هـ18/6/6431 املنجزات العلمية للوحدات الدراسية  .41
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 عرض املدارس للمنجزات املتميزة  ملشاريع الوحدات الدراسية  للطالبات دارسامل

 هـ13/1/6431 هـ16/1/6431 مسابقة الحساب السريع  .43
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب الطالبات مهارات  الحساب الذهيي السريع بنسبة  املدارس

 هـ6/8/6431 هـ1/4/6431 تفعيل الاختبارات التحصيلية  .44
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 تطبيق  آلية الاختبارات التحصيلية في مدارس املرحلتين املتوسطة والثانوية  املدارس

 هـ15/4/6431 هـ6/66/6436 دراسة تحليلة لنتائج الطالبات في جميع املراحل  .41
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 توظيف النتائج بما يسهم في رفع املستوى التحصيلي للطالبات  بنات الهفوفب التعليم مكتب

ن (  .44  مشروع ) حّسِّ
 هـ19/6/6431 هـ6/6/6431

  مكتب التعليم بالقرى 

 بنات  
 تطبيق آلية اختبارات حسن في مدارس املرحلة الابتدائية  املدارس

 ( مدرسة ابتدائية  92تطبيق البرنامج على )  املدارس بنين تعليم املبرز مكتب هـ6431/ 6 /19 هـ65/66/6431

 تنمية قدرة الطالبات على القراءة والكتابة بدون أخطاء  دارسامل تعليم املبرز بنات مكتب هـ5/8/6431 هـ8/66/6436 مهرجان قراءة وكتابة الاعداد ))تدارس((  .41

46.  
 مشروع تطوير املهارات الحياتية

 نجليزية ()التحدث الحر باللغة ادإ 
 هـ5/1/6431 هـ15/61/643

 مكتب التعليم باملبرز

 بنات
 تطوير مهارة التحدث لدى الطالبات   دارسامل

47.  
مشروع تحليل نتائج الطالبات في املراحل  الدراسية 

 الثالث
هـ32/4/6431 هـ8/66/6436  

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 من خالل تطبيق  املعلمات لخطط عالجية تحسن نتائج الطالبات  والقبول  إدارة الاختبارات

 ل املستوى التحصيليتحسين  - ادإشراف التربوي بنين ه63/4/6431 ه6436/ 6/66 التقويم البديل في نظام املقررات  .47
ً
 ودوليا

ً
 لطالب محليا

 لطالب ل ستوى التحصيلياملتحسين  - ادإشراف التربوي بنين ه63/6/6431 ه6436/ 6/66 تقويم عمليات تدريس املواد الاجتماعية  .49

 ر )بنين( تعليم الكبا هـ15/8/6431 هـ8/66/6435 ملتقى  ) تحسين املستوى التحصيلي للدارسين (  .11

 املدارس

  مراكز تعليم الكبار 

 التعليممكاتب 

 مستوى الدارسين التحصيلي  رفع

 بنين() تعليم الكبار هـ15/8/6431 هـ8/66/6435 تطبيق البرامج العالجية للدارسين  .13
 املدارس

 مراكز تعليم الكبار
 %82رفع مستوى الدارسين التحصيلي الى 

14.  
 تكريم أوائل الطالب املتفوقين

 )سفراء التفوق(
 - بنين إالتوجيه وادإرشاد هـ32/1/6431 هـ14/1/6436

 ارتفاع نسبة املنافسة بين الطالب

 و زيادة عدد املكرمين من الطالب وألاسر والقطاعات ألاهلية

 هـ66/6/6431 هـ6/6/6431 رجان قراءة ألاعدادمه  .11
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين

 املبرزتعليم مكتب 

 بنات
  52مشاركة ما اليقل عن 

ً
 طالبا



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 االرتقاء جبودة التعليم(  :  4اهلدف العام )

 لحتسني استعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي والتهيئة لسوق العم(  : 4ياسة )ــــــــالس

 هـ66/6/6431 هـEffective reading 6/6/6431 -القراءة الفاعلة   .14
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 طالب 42مشاركة ما ال يقل عن  بنات-القرى تعليم مكتب 

ً
 ا

11.  
 "التعلم الذاتي في مواد اللغة العربية "

 )امللتقى الثاني( 
 هـ68/4/6431 هـ6/4/6431

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين

 مكاتب التعليم 

 التربوي  ادإشراف
 % من املدارس املستهدفة12تبيي البرنامج في ما اليقل عن 

 هـ16/6/6431 هـ6/6/6431 معالجة بطء التعلم  .16
فوف مكتب التعليم باله

 بنين
 %82تطبيق املشاركين لخطط تتعلق بمعالجة بطء التعلم بنسبة  املدارس

هـ6/3/6431 ه1/3/6431 اختباري أحلى  .17  %92الرضا عن آلية تنفيذ الاختبارات من قبل الطالب بنسبة  - النشاط الطالبي 

هـ11/1/6431 ه68/1/6431 التدريب لألوملبياد الدولية  .17  والتأهل لتمثيل اململكة دولياالفوز  - النشاط الطالبي 

ه61/66/6436 ه8/66/6436 الدليل التوجيهي لطالب املرحلة الثانوية  .19  رضا الطالب عن امللتقى  - النشاط الطالبي 

هـ66/6/6431 ه61/6/6431 امللتقى التدريبي الكشفي  .41  املشاركة في املنتدى الوطيي - النشاط الطالبي 

 املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي هـ19/1/6431 ه15/1/6431 نيةاملنتدى الوطيي للعلوم و التق  .43

هـ1/6/6431 ه18/61/6436 لقاء مدربي الروبورت  .44  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي 

ـه1/6/6431 ه18/61/6436 املؤتمر العلمي بقيادة الطلبة  .41  استحسان الحاضرين  تناللقاءات بحثية متميزة  - النشاط الطالبي 

44.  
 " الخارطة التحليلية ادإحصائية "

 املرحلة الثانية
 - بنات الاختبارات والقبول  هـ63/3/6431 هـ14/62/6436

تقرير محدث عن نتائج الاختبارات باملحافظة للصف الثالث املتوسط 

 والثالث الثانوي.

 مكاتب التعليم )بنين( الاختبارات والقبول بنين هـ61/3/6431 هـ66/66/6436 ) حزمة برامج ولقاءات (  تقليص الفجوة  .41
تحسن في مؤشر الفجوة بين اختبارا الثانوية العامة واختبار القدرات 

 والتحصلي

 تعليم الكبار بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 التعلم التكاملي النشط  .46

 مراكز تعليم الكبار  

 تدريب التربوي ال

 مكاتب التعليم )بنات( 

 تحسن مستوى دارسات تعليم الكبار 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 تحقق الهدف مؤشرات
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

هـ 66/4/6431 برنامج انجاز السعودية  .3 هـ 66/1/6431   تنفيذ البرنامج في املدارس املحددة - توجيه وإرشاد الطالبات 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 ( سنوات االلتحاق بالتعليم العام6-3تهيئة االطفال من سن )(  :  5ام )ـــــــــاهلدف الع

 زيادة االستيعاب  للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة(  : 1اسة )ــــــالسي

 

 االلتحاق بالتعليم العام ( سنوات6-3تهيئة االطفال من سن )(  :  5دف العام )ـــــــــاهل

 حتسني جودة  التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة(  : 2اسة )ــــــالسي

هـ 32/1/6431 هـ 6/1/6431 برنامج توديع املرحلة  .4  نامج التهيئة للمرحلة املقبلة م رضا املستهدفات عن - توجيه وإرشاد الطالبات 

 هـ19/6/6431 هـ18/61/6436 تفعيل برنامج رفيع  .1
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 املدارس

تقليص الفجوة بين متوسط نتائج الطالبات في اختبار الثانوية العامة 

 واختباري القدرات والتحصيلي 

 بناء مذكرة تعاون مع املعهد الصناعي الثانوي ألاول - - ه وادإرشاد )بنين(التوجي هـ6/8/6431 هـ8/66/6436 ادإرشاد التعليمي واملنهي  .4

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 روضات  للسنة ألاولى من التطبيق . 1تطبيق املشروع على  لصحة املدرسيةا رياض الاطفال ه18/1/6431 ه65/66/6436 الروضات املعززة للصحة  .3

هـ12/8/6431 هـ6/66/6436 افتتاح الروضات الجديدة  .4  رياض ألاطفال 

 التخطيط املدرس ي

 شئون املباني

 شئون املعلمات

 هـ بنسبة6438ـ6431جاهزية املباني الجديدة لالفتتاح عام 

هـ12/8/6431 هـ6/66/6436 مبادرة شركة عبداللطيف الجبر  .1  بناء روضتين --- رياض ألاطفال 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 وهوباتامل هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 نحو موهبة مبكرة )مبادرة (  .3
 رياض ألاطفال

 مدارس رياض ألاطفال

تقنين أداة لقياس الاستعداد لدى ألاطفال في سن ما قبل املدرسة في 

 ( روضة .12محافظة ألاحساء  على عينة عشوائية ) 

 ت التربوية  والتعليمية وفق متطلبات املنهج  تنظيم البيئا ــــــــ رياض ألاطفال هـ32/8/6431 هـ6/66/6436 تهيئة الروضات ألاجنبية وفق منهجية التعلم الذاتي  .4

 اكتساب ألاطفال املهارات املختلفة  ــــــــ رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 انا مسئول   .1
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 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ورعايتهم(  :  6اهلدف العام )
 تنمية املسؤولية االجتماعية واملواطنة الصاحلة(  : 1اسة )ــالسي

 زيادة الوعي بمنهجية ومناشط رياض ألاطفال نشاط الطالباتادارة  رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 الرياض تتواصل  .4

 التفكير العلمي لدى ألاطفال مهارات تنمية ــــــــ رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 ت التفكير في مناهج رياض ألاطفالمهارا  .1

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع اريخ  املشروعت

 مؤشرات تحقق الهدف
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

هـ19/8/6431 هـ6/66/6436 مشروع فريق ادإعالم الجديد  .3  بنسارتفاع وعي املنسقين/ات الطالب/الطالبات بد املدارس ادإعالم التربوي  
ً
 %12ة ورهم إعالميا

هـ19/1/6431 هـ66/8/6436 ثمين  .4  ادإعالم التربوي  
 ألامن والسالمة املدرسية

 التوجيه والارشاد
 انخفاض املشكالت السلوكية  اليومية  

 ألامن والسالمة املدرسية هـ12/1/6431 هـ66/61/6436 من أجل سالمتك  .1
 الاعالم التربوي 

 املدارس
 ــ تدريب طالب املدارس على متطلبات السالمة .

4.  
 السالمة ... أمان

 
 ألامن والسالمة املدرسية هـ11/1/6431 هـ1/4/6431

 الاعالم التربوي 

 العالقات العامة

 املدارس

 التجهيزات املدرسية

 الصحة املدرسية

 خدمات الطالبات

 بتدائية  على متطلبات السالمة .ــ تدريب طالبات مدارس املرحلة الا 

هـ11/8/6431 ه6431/ 6/6 فضيلة املقرر الدراس ي  .1  مدرسة 62الطالب من مشاركة  املدارس والتطوير التخطيطا  

6.  
 الاحتفال باألعياد الاسالمية

 )الفطر املبارك /ألاضحى املبارك(
 رضاء املستفيدين من البرنامج  - العالقات العامة هـ14/61/6436 ه1/62/6436

هـ69/8/6431 هـ4/1/6431 املجلس الاستشاري الطالبي  .7  أمانة التعليم 
 ةحادإدارات املرش-

 املدارس املرشح -
 تسديد توصيات املجلس 

7.  
 بكم نرتقي ومعكم نصل

 ) مواد تربوية مرئية (
 التجهيزات املدرسية هـ11/1/6431 هـ14/62/6436

 نشاط الطالبات 

 الاعالم التربوي  

 ادإشراف التربوي 

 املوهوبين

 تربوية القصيرة املرئيةانتاج سلسة من الافالم ال
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 التوعية ادإسالمية 

 لتوجيه والارشاد ا

 دارسامل

9.  

 وطيي هويتي

 
 بنات الاشراف التربوي  ه6431/ 1/ 32 هـ6436/ 32/6

 التعليم مكاتب 

 ادإعالم التربوي  

 التوجيه وادإرشاد

 الاتصاالت ادإدارية

 التجهيزات املدرسية

طالبة مستهدفة في مسابقات املشروع على مستوى  52مشاركة  -

 املحافظة.

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس نشاط الطالبات ه32/61/6436 هـ6/61/6436 اليوم الوطيي

 )مشاعر وطنية(

 الاحتفاء  باليوم الوطيي
 هـ1/61/6436 هـ19/66/6436

مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 عرض إنتاج الطالبات في أركان فنية تعبر عن الوالء للوطن   -

 تقرير يحوي افكارا تهدف لغرس حب الوطن - ادإشراف التربوي بنين ه32/61/6436 ه6436/ 6/66 ييإثراء قيم الانتماء الوط

 هـ6436 /14/61 هـ18/66/6436 تفعيل الاحتفاء باليوم الوطيي
 مراكز تعليم الكبار  )بنين( تعليم الكبار 

 املدارس
 تنفيذ الفعاليات في جميع املراكز واملدارس الليلية

 تقرير انجاز املشروع املدارس باملبرز بنين مالتعليب مكت هـ32/66/6436 هـ6/66/6436 وطيي ( ) أفخر بك يا

هـ 14/61/6436 هـ 8/66/6436 الاثراء املعرفي "  قيمة الامانة "  .31  املدارس فيتنفيذ البرنامج  املدارس بنات التوعية ادإسالمية 

33.  
سنة مسابقة وزارة التربية والتعليم للقران الكريم وال

 النبوية وعلومهما )تدبر(
هـ 32/1/6431 هـ 8/66/6436  مكاتب التعليم بنات التوعية ادإسالمية 

تنفيذ تصفيات وزارة التعليم للقران الكريم والسنة النبوية  والبحوث 

 العلمية

هـ 63/3/6431 هـ 62/1/6431 سرج ليالينا  )التعامل مع الكبار (  .34  تحقيق مفهوم حقوق كبار السن واحترامهم  ودوره في إصالح املجتمع  املدارس بنات التوعية ادإسالمية 

هـ 19/8/6431 هـ 8/66/6436 حامالت املسك  .31  ملصلى املدرس ي  وانشطته طالبات املدرسة لاللتحاق با تنافس املدارس بنات التوعية ادإسالمية 

هـ 19/6/6431 هـ 4/6/6431 لباس ي طريقي للجنة   .34  املدارس ناتب التوعية ادإسالمية 
زيادة الوعي بين أوساط الطالبات بأهمية الحجاب وشرعيته ودور ألاسرة  

 في ذلك 

 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 ثقافتهم غايتنا  .31
 الاتصاالت ادإدارية

 املدارس

ورش تدريبية للطالبات املوهوبات في املهارات  3تحقيق ما ال يقل عن 

 املستهدفة وفق الاحتياج .

هـ 66/8/6431 هـ14/61/6436 مركز ادإرشاد املنهي والتعليمي  .36  افتتاح املركز - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 6/1/6431 هـ 6/6/6431 مدرسة بال غياب " جوالت ارشادية "  .37  انخفاض الغياب  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/8/6431 هـ 6/6/6431 حملة أشرقي  .37  ممارسة الطالبات للسلوكيات الايجابية  ارساملد توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/8/6431 هـ 6/6/6431 أنا وآلاخرون  .39  ممارسة الطالبات للسلوكيات الايجابية  املدارس توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/1/6431 هـ 6/4/6431 إيجابيتي  .41  انخفاض نسبة السلوك السلبي في املدارس  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/8/6431 هـ 6/3/6431 مهاللحفاظ على الكتب املدرسية من الامتهانحملة أكر   .43  محافظة الطالبات على الكتب املدرسية  - توجيه وإرشاد الطالبات 
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44.  
 نبض

 ) ادإخراج والعرض املسرحي ( 
هــ6431/ 13/5 هـ6436/  66/61  ادإعالم نشاط الطالبات 

يات املقامة في املنطقة استضافة البرنامج مع املشاركة والفوز في النهائ

 الشرقية

هـ1/1/6431 هـ1/66/6436 منصة حوار  .41  املشاركة والفوز في النهائيات املقامة في مكة املكرمة مكاتب التعليم نشاط الطالبات 

هـ64/3/6431 هـ6/6/6431 املناظرات والحوار الوطيي  .44  املقامة في الرياض املشاركة والفوز في النهائيات التوعية ادإسالمية نشاط الطالبات 

هـ1/1/6431 هـ1/66/6436 الخط العربي والزخرفة  .41  املشاركة والفوز في النهائيات املقامة في املدينة املنورة مكتب التعليم بالقرى  نشاط الطالبات 

هـ1/1/6431 هـ1/66/6436 إسالم وسالم  .46  والفوز في النهائياتاستضافة البرنامج مع املشاركة  مكتب التعليم بالهفوف نشاط الطالبات 

47.  
 التصميم الفيي

 ) تصميم جرافيك الشخصيات الكرتونية واملتحركة (
هـ6431/ 1/ 1 هـ1/66/6436  املشاركة والفوز في النهائيات املقامة في جدة مكتب التعليم باملبرز نشاط الطالبات 

هـ12/6/6431 هـ6/6/6431 املهرجان التربوي للثقافة والفنون   .47  ادإشراف التربوي  لطالباتادارة نشاط ا 
املشاركة بركن في جناح الوزارة في مقر املهرجان بالرياض بأحد املشاريع 

 الفائزة

 هـ5/8/6431 هـ1/66/6436 التوافق السلوكي )مشروع  وزاري(  .49
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 السلوكي مع الطالبات في املدارس تطبيق مشروع التوافق  املدارس

 هـ1/3/6431 هـ12/1/6431 عريقة أنت  .11
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 إكساب الحاضرات مهارة التحدث والكتابة باللغة العربية الفصحى  متوسطة وثانوية الجشة

 هـ32/6/6431 هـ6/6/6431 بقيمي أرتقي  .13
 مكتب التعليم باملبرز

 بنات
 تطبيق  املستهدفين القيم في املمارسات الحياتية  التدريب التربوي 

 هـ19/6/6431 هـ65/66/6436 روع بقيمي أرتقيمش  .14
 مكتب التعليم بالهفوف

 )بنات(

 التدريب التربوي 

 الاشراف التربوي 
 اكساب الطالبات مهارات سلوكية توافقية 

 لتسريعمشاركة جميع طالب املرشحين ل خدمات الطالب املوهوبين هـ19/5/6431 هـ6/6436/ 11 الاستعداد املبكر الختبارات نظام التسريع  .11

 حضور الطالب املرشحين لنظام التسريع - املوهوبين هـ 16/8/6431 هـ 11/8/6431 برنامج نظام التسريع  .14

 طالبا 65مشاركة  - املوهوبين هـ 6/6/6431 ه69/66/6436 برنامج التلمذة لطالب املرحلة الثانوية  .11

 مدرسة في البرنامج 122مشاركة   - املوهوبين هـ 1/6/6431 هـ6431/ 5 / 18 أسبوع موهبة  .16

 مركزا ومدرسة ثانوية ومتوسطة12تنفيذ لقاءات ميدانية عدد   )بنين( تعليم الكبار  هـ5/5/6431 هـ12/66/6435 برنامج خلقي في دييي  .17

هـ6/6/6431 هـ6/66/6436 برنامج ألامن الفكري واملسؤولية الوطنية  .17  التوعية ادإسالمية بنين 

 التوجيه وادإرشاد بنين

 اط الطالبي بنينالنش

 ادإشراف التربوي بنين

 مدرسة في فعاليات البرنامج 622مشاركة 

هـ5/8/6431 هـ6/66/6436 املدارس ألاولى بالرعاية  .19  التوعية ادإسالمية بنين 
 التوجيه وادإرشاد بنين

 النشاط الطالبي بنين
 تنفيذ البرنامج في خمس مدارس
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 ادإشراف التربوي بنين

هـ5/8/6431 هـ6/66/6436 لتميزاملدارس ألاولى با  .41  في برامج التوعية ادإسالمية مدارس املحافظة تميز - التوعية ادإسالمية بنين 

43.  
مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية 

 والبحوث العلمية
هـ5/8/6431 هـ6/66/6436  التوعية ادإسالمية بنين 

 مكاتب التعليم بنين

 فيظ القرآن الكريممدارس تح
 % من طالب املحافظة5مشاركة 

هـ68/9/6431 هـ6/66/6436 املحاضرات التربوية والكلمات التوعوية  .44  التوعية ادإسالمية بنين 

 مكاتب التعليم بنين

 إدارة التوجيه وادإرشاد بنين

 إدارة النشاط الطالبي بنين

 إدارة ادإشراف التربوي بنين

 املحافظة محاضرة في مدارس 622تنفيذ 

 

هـ5/8/6431 هـ6/66/6436 املعارض التربوية والتوعوية  .41  في املدارس 62تنفيذ  املكتب التعاوني التوعية ادإسالمية بنين 
ً
 معرضا

هـ32/4/6431 هـ3/1/6431 امللتقيات التربوية  .44  التوعية ادإسالمية بنين 

 مكاتب التعليم بنين

 التوجيه وادإرشاد بنين

 النشاط الطالبي بنين

 ادإشراف التربوي بنين

 تنفيذ ملتقى طالبي في كل قطاع

هـ18/1/6431 هـ6/6/6431 الحوارات الطالبية  .41  التوعية ادإسالمية بنين 
 مكاتب التعليم بنين

 التوجيه وادإرشاد بنين
 في مدارس املرحلة الثانوية 32تنفيذ 

ً
 طالبيا

ً
 حوارا

46.  
 )إثراء(

 ادإسالمإثراء املعرفة باألحكام الشرعية بمحاسن 
هـ68/9/6431 هـ6/66/6436  مدرسة في فعاليات البرنامج 52مشاركة  - التوعية ادإسالمية بنين 

47.  
 )قيم(

 التربية على املبادئ وألاخالق والقيم املثلى
هـ68/9/6431 هـ6/66/6436  مدرسة في فعاليات البرنامج 52مشاركة  - التوعية ادإسالمية بنين 

47.  
 )إتقان(

 قرآن الكريمالعناية بتعليم ال
هـ68/9/6431 هـ6/66/6436  مدرسة في فعاليات البرنامج 52مشاركة  - التوعية ادإسالمية بنين 

 بنين التوجيه وادإرشاد هـ61/8/6431 هـ65/5/6436 ))نحو بيئة مدرسية معززة للسلوك ادإيجابي((  .49
 الشؤون التعليميةادارات 

 املدارس
 % 92اعية  الى تنمية مهارات الطالب السلوكية والاجتم-

 )بنين( تعليم الكبار  هـ5/5/6431 هـ12/66/6436 وطيي فخر املسلمين  .11

 ادإرشاد الطالبي

 النشاط الطالبي

 املدارس

 تنفيذ زيارات ميدانية لثالثين مركزا

 هـ14/61/6436 هـ6/61/6436 "ألامن الفكري واملسؤولية الوطنية"  .13
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
  52ا ال يقل عن مشاركة م املدارس

ً
 طالبا

14.  
ألانشطة املكثفة التجمعات واملعسكرات الكشفية  

 والرحالت
هـ65/8/6431 هـ6/66/6436  املشاركة والتميز في الانشطة الكشفية - النشاط الطالبي 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437

42 

11.  
 الانشطة والفنون املسرحية

 لقاءات -منافسات –مسابقات  –دورات 
هـ65/8/6431 هـ6/66/6436  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في املنافسات - النشاط الطالبي 

14.  

 فنون اللغة العربية

 –مسابقة الخط  –أمير البيان  -الخوارزمي الصغير

ملتقى القصة القصيرة  –شاعر عكاظ   -انغام الهديل 

معرض  –الطالب الراوي  –حوارات طالبية  –

 القصيدة العربية

هـ65/8/6431 هـ6/66/6436  - النشاط الطالبي 

  -لتأهل لخوض املنافسات الدولية في وتحقيق النتائج التقدمة ا-

  -معروضات من القصص القصيرة من انتاج الطالب في امللتقى 

 .اكتساب الطالب مهارات الحوار 

هـ4/61/6436 هـ6/66/6436 املرسم الحر  .11  معرض بمنتجات من ابداع الطالب بالرسم - النشاط الطالبي 

16.  
 الب املدربالط

 مسابقة  -اللقاء التدريبي 
هـ1/6/6431 هـ15/61/6436  طالب مدربين  محترفين 3اكتشاف مااليقل عن  - النشاط الطالبي 

هـ11/1/6431 هـ68/1/6431 ) اللقاء التربوي ) الشباب و ألامن الفكري   .17  عن اللقاءرضا املستهدفين  - النشاط الطالبي 

هـ66/6/6431 هـ 61/6/6431 ان بن راشد آل مكتوممنافسات جائزة حمد  .17  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي 

هـ15/61/6436 هـ16/61/6436 برنامج جلوب البيئي  .19  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي 

ه65/1/6431 ه66/1/6431 تدريب طالب الهجر  .61  اكتساب الطالب مهارات التدريب  - النشاط الطالبي 

ه9/6/6431 ه5/6/6431 حقيبة السالمة املرورية  .63  تطبيق حقيبة السالمة املرورية في املدارس املستهدفة - النشاط الطالبي 

64.  
 املهارات الحياتية

 سوق العمل –مصفوفة املهارات  –دورة تدريبية 
ه13/6/6431 ه6/66/6436  املشاركة في امللتقى الوطيي ملهارات سوق العمل وريادة ألاعمال - النشاط الطالبي 

ه6/1/6431 ه16/6/6431 دورة التصميم الفيي  .61  تصاميم ابداعية 3الحصول عن ماليقل عن  - النشاط الطالبي 

ه1/6/6431 ه18/61/6436 مسابقة ألاوملبياد الوطيي للعلوم و الرياضيات  .64  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي 

ه66/6/6431 ه61/6/6431 مسابقة التحدي ألبطال روبورت ألاحساء  .61  املشاركة وتحقيق مراكز متقدمة في التصفية النهائية - النشاط الطالبي 

66.  

 البطوالت الرياضية

ائرة / ) كرة الريشة الطائرة /  كرة اليد / الكرة الط

كرة القدم للصغار  / كرة السلة / السباحة املفتوحة 

 /  بطولة كرة القدم صاالت ) السوبر ( (

ه6/1/6431 ه61/6/6431  التأهل و تحقيق مراكز متقدمة في البطوالت الرياضية - النشاط الطالبي 

ه15/61/6436 ه6/61/6436 منشد ألاحساء  .67  واحد على مستوى املدرسة مشاركة املدارس بمنشد - النشاط الطالبي 

67.  
(. في معهد التربية   (Bouns room غرف املكافأة

 الفكرية
 التربية الخاصة بنات هـ8/6431/ 32 هـ6436/ 6/66

 التوجيه والارشاد

 

 % من طالبات التربية الفكرية52تقويم سلوك 

 

 تقنية املعلومات هـ65/6/6431 هـ 6/66/6436 ساعة برمجة  .69

 مكاتب التعليم

 عالم التربوي ادإ  

 املدارس ألاهلية 

 طالب وطالبة على مهارات البرمجة  52تدريب  



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 بناء الشخصية املتكاملة للطالب ورعايتهم(  :  6دف العام )ــــــــاهل

 . األخذ بأنظمة الدعم املدرسية للطالب املعرضني للخطر(  : 2اسة )ـــــالسي

 

 الشئون ادإدارية واملالية تقنية املعلومات هـ65/6/6431 هـ 6/66/6436 " تقنيون " جائزة تقيي تعليم  ألاحساء  .71
من التقنيين   زيادة املحتوى الرقمي العربي واملنتجات التقنية ادإبداعية

 من طالب وطالبات تعليم ألاحساء 

 خدمات الطالب هـ65/4/6431 هـ6/6/6431 صحتي في غذائي  .73
 ادإعالم التربوي  ادارة

 املدارس

نشر الوعي الغذائي والصحي لدى طالب وطالبات مدارس املرحلة 

 الابتدائية 

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس طالباتنشاط ال هـ1/6431/ 32 هـ61/6436/ 1 لنبدأ بنشاط  .74

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس نشاط الطالبات هـ8/6431/ 32 هـ1/4/6431 املهرجان ادإنشادي  .71

 ه6431/ 5/  32 هـ 6/8/6436 ملتقى سوق عكاظ  .74
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 مواهب الطالبات اليدوية تنمية  املدارس

 )بنين( تعليم الكبار  هـ6/8/6431 هـ11/5/6431 املعرض  الفيي ) تميز(  .71
 النشاط الطالبي

 املدارس
 تنفيذ املعرض بمشاركة مراكز تعليم الكبار

76.  
مسابقة الدارس املثالي ، مسابقة أفضل مدرسة ، 

 مسابقة سداسيات كرة القدم
 )بنين( تعليم الكبار  ـه6/8/6431 هـ16/66/6436

 النشاط الطالبي

 املدارس
 في كل مجالطالب  3تكريم 

 اسم املشروع م
 روعجهات تنفيذ املش تاريخ  املشروع

 املشروع مخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

هـ 32/1/6431 هـ 6/6/6431 الحماية الشخصية والرفق باألطفال والحوار  .3  تنفيذ جميع الورش املدارس توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/5/6431 هـ 6/6/6431 قواعد السلوك واملواظبة وتطبيقاتها  .4  ورشة على الاقل 32تنفيذ  املدارس لطالباتتوجيه وإرشاد ا 

هـ 32/8/6431 65/66/6436 الجدار الوقائي  .1  تنفيذ معرض للمنتجات بمشاركة الطالب - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 19/8/6431 هـ 8/66/6436 املدارس ألاولى بالرعاية  .4  بنات التوعية ادإسالمية 
 املتابعة

 رشادادإ توجيه وال
 مدرسة 12على تطبيق البرنامج 

هـ 1/1/6431 هـ 4/6/6431 ألامن الفكري  واملسؤولية الوطنية  .1  - بنات التوعية ادإسالمية 
 املدارس في تنفيذ البرنامج 

 وصول حقيبة البرنامج لجميع املدارس 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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   هامتكني إدارات املدارس من إدارة العملية التعليمية وتطوير(  :  7دف العام )ـــــــــــاهل
 تعزيز قدرات املدارس يف توفري فرص التطوير املعتمد على املدارس(  : 1اسة )ـــــــالسي

 

 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 هـ6431/ 9/5 ه12/4/6431 ركائز  .3
وحدة تطوير مدارس 

 )بنات(
 تدريب التربوي والابتعاثال

فرق التميز والجودة ارتفاع مستوى مهارات التخطيط املدرس ي لدى 

 في مدارس تطوير

 هـ6431/ 4/ 12 هـ6431/ 3/ 6 تطوير املدرسة " مفاهيم وأساسيات "  .4
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 قائد مدرسة 32تدريب  -

 هـ32/61/6436 ه14/61/6436 الدور الاشرافي ملدير املدرسة  .1
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 ارتفاع مستوى الاشراف على املدارس من قبل قائد املدرسة  -

 هـ32/5/6431 هـ14/61/6436 مشرف التطوير ودعم خطة املدرسة  .4
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(

 مكاتب التعليم

 مدارس تطوير
 املشرف  تجويد الخطط املدرسية للمعلم

1.  
 جائزة همم

 " مسابقة تحسين البيئة املدرسية"
 بنات راف التربوي شالا  هـ6431/ 3/ 32 هـ643/ 14/61

 مكاتب التعليم

 مدرسة الانجال ألاهلية
 تحسن البيئات املدرسية  -

6.  
 السالمة املرورية

 ) حياتنا بالسالمة أحلى (
هـ4/8/6431 هـ1/66/6436  النشاط الطالبي نشاط الطالبات 

 تنفيذ الحقيبة التعليمية للسالمة املرورية

 مع فعاليات ومعرض مصاحب في جميع املدارس

 %92حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس ا نشاط الطالبات هـ6431/ 1/ 32 هـ6/6/6431 مجلس ُصناع املْعرفة  .7

 برنامج( 82% من املدارس املستهدفة ) 92تدريب  املدارس التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 ه18/61/6436 داخل املدارستوطين التطوير املنهي   .7

 ( مدير مدرسة 61تأهيل  عدد )  مكاتب التعليم )بنين( التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 ه65/66/6436 برنامج القيادة التربوية  .9

 طالب في البرنامج 622مشاركة  - املوهوبين هـ 11/1/6431 هـ8/66/6431 درس يبرنامج رعاية املوهوبين امل  .31

 مدرسة في النتائج 622مشاركة  - املوهوبين هـ 1/1/6431 ه69/66/643 دراسة نتائج أداء املدارس في برامج املوهوبين  .33

34.  
 اللقاء الدوري لقيادات املدارس ألاهلية

 )مدراء+ وكالء(
هـ65/6/6431 ه66/6436/ 6  

التعليم ألاهلي والاجنبي 

 )بنين(

 ادإشراف التربوي 

 املدارس ألاهلية
 %92تمكين ادإدارة املدرسية في املدارس ألاهلية بنسبة 



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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   متكني إدارات املدارس من إدارة العملية التعليمية وتطويرها(  :  7دف العام )ـــــــــــاهل
 كوناتها للتحول إىل لالمركزيةتطوير النظم اإلدارية و م (  :2اسة )ـــــــالسي

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 ألامن والسالمة املدرسية هـ63/3/6431 هـ65/66/6436 لقاء مديري ومديرات املدارس  .3

 الاعالم التربوي 

 العالقات العامة

 زات املدرسيةالتجهي

 تطبيق قواعد السالمة في املدارس 

 ألامن والسالمة املدرسية هـ63/3/6431 هـ65/66/6436 لقاء منسقي ومنسقات السالمة في املدارس  .4

 الاعالم التربوي 

 العالقات العامة

 التجهيزات املدرسية

 املدارس

 تطبيق قواعد السالمة في املدارس 

هـ6/6/6431 هـ6/66/6436 التمكين والقيادة  .1  تحقيق  تمكين القيادة وتطويرها  - الجودة الشاملة 

 ات في استخراج الوثائق بسهولة ودقة ـ انهاء املرحلة الثالثة من تمكين الطالب تقنية املعلومات بنات الاختبارات والقبول  هـ62/1/6431 هـ14/62/6436 تمكين الطالبات من استخراج وثائقهن الكترونيا  .4

 هـ13/6/6431 هـ6/6/6431 برنامج القيادة ادإدارية  .1
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب املتدربات مهارات التعامل الجيد والبعد بهن عن املركزية  التدريب التربوي 

6.  
دراسة "مستوى ممارسة مديري املدارس للصالحيات 

 وحة لهم"املمن
 هـ32/66/6436 هـ6/66/6436

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 تحسين ممارسة الصالحيات  مكاتب التعليم

7.  
دراسة "مستوى تطبيق الدليلين التنظيمي وادإجرائي في 

 املدارس التابعة للمكتب"
 هـ68/4/6431 هـ6/3/6431

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 ى تطبيق الدليلين تحسين مستو  مكاتب التعليم

 بنات الاختبارات والقبول  هـ61/66/6431 هـ4/3/6431 برنامج " تسجيلي أسهل "  .7
  مكاتب التعليم

 العالقات العامة
 اختزال عوائق تسجيل الطالبات 

9.  
 مستجدات الاختبارات والقبول 

 )ملديري املرحلة املتوسطة والثانوية(
 مكاتب التعليم الاختبارات والقبول بنين هـ61/3/6431 هـ6/66/6436

مديري املدارس املتوسطة والثانوية بمستجدات الاختبارات زيادة إملام 

 والقبول 

 تقنية املعلومات الاختبارات والقبول بنين هـ66/61/6436 هـ6/66/6436 مستجدات اللوائح وألانظمة املتعلقة بالطالب  .31
الب املرحلة املتوسطة والثانوية بمستجدات الئحة تقويم زيادة إملام ط

 الطالب

 ارتفاع مؤشر التحاق الطالب بالصف ألاول الابتدائي  والادارية الشؤون املاليةادارة  الاختبارات والقبول بنين هـ65/4/6431 هـ65/3/6431 ) مستجد (  .33



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 

 مبحافظة األحساء    للتعليم  اإلدارة العامة             
 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 وكمة والقيادة واحلوافز والسياسات التعليمية يف نظام التعليمحتسني احل(  :  8دف العام )ــــــــــــاهل
 تعزيز القدرات القيادية يف مجيع مستويات النظام التعليمي .(  : 1ياسة )ــــــــالس

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروعمخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

ه6431/ 3/ 11 ه6431/ 6/6 ؤية والرسالة والقيمالر   .3  هـ6436/6431اعتماد الرؤية  والرسالة والقيم إلدارة تعليم الاحساء للعام  - التخطيط والتطوير 

4.  
استراتيجيات التحسين املستمر ) الكايزن ( وتطبيقاته في 

 املؤسسات التعليمية  .
هـ1/8/6431 هـ1/66/6436  الجودة الشاملة 

 التربوي التدريب 

 ادإعالم التربوي 
 القيادات التربوية ومنسقات الجودة باملدارس  . تدريب

1.  
مشروع جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن 

 املوس ى للتميز التعليمي
هـ6431/ 1/ 15 هـ6436/ 66/ 8  توجه امليدان التربوي على املشاركة في الجوائز التربوية - الجودة الشاملة 

هـ3/9/6436 هـ8/66/6436 الذاتية الذكية للمدرسة ادإدارة  .4  املدارس املتابعة 
من خالل قلة عدد تقاس  ارة املدرسة لذاتها بطريقة ذاتيةزيادة نسبة إد

 إلدارة املتابعة  القضايا املرسلة

1.  
 جائزة ألاداء

 ) ممتلكات املدرسة مسؤوليتي (
 الفائزة  الفئات املستهدفةتكريم   ات العامةالعالق املتابعة هـ 61/8/6431 ه3/6431/  5

6.  
 مشروع الرقابة الذاتية

 ) رسائل إرشادية (

1  /4  /6431 

 هـ
 رسالة هادفة للمستفيدين واملستفيدات من القيادات 522نشر  ادإعالم التربوي  املتابعة هـ 61/8/6431

هـ8/8/6431 هـ1/66/6431 املجلس التعليمي املحلي  .1  تطوير أداء ادإدارة من خالل متابعة تنفيذ التوصيات  ميع ادإدارات ج أمانة التعليم 

هـ3/9/6431 هـ14/62/6436 قاعدة بيانات الصف الثاني من القيادات  .8  قاعدة بيانات لطالبي الترشيح القيادي من الصف الثاني جميع الادارات أمانة التعليم 

 هـ6431/ 1/ 3 هـ4/66/6436 الريادة في القيادة  .9
وحدة تطوير مدارس 

 )بنات(
 قائدات مدارس تطوير من الفعاليات التطويريةاستفادة  التدريب التربوي 

 هـ32/1/6431 هـ14/61/6436 ممارس القيادة املدرسية  .62
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 تأهيل القيادات للمشاركة في التنمية املستدامة   -

 ممارسة تفويض الصالحيات  - املاليةالادارية و الشؤون  هــ 6431/  8/ 6 هـ6/66/6436 دة في العملالريا  .66

 سرعة إنجاز املعامالت الخاصة بالعهد  تقنية املعلوماتادارة  مراقبة املخزون ه6/9/6431 ه24/66/6436 إدخال بيانات العهد لإلدارات واملدارس بنظام فارس  .61

63.  
 ة متميزةقياد

 " اللقاء بمديري ومديرات املدارس"
 عن اللقاء رضا املستفيدين العالقات العامةادارة  شؤون املعلمين هـ 18/61/6436 هـ 6/66/6436



 

 

 للخطة التشغيلية باالدارة العامة للتعليم بمحافظة االحساء التشغيليفريق التخطيط 
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 بنات الاشراف التربوي  هـ6431/ 6/ 32 هـ14/61/6436 الحوكمة في نظام التعليم  .64
 يمتب التعلامك

 ادإعالم التربوي 

  إعالن الئحة املبادرات -

 إعالن الئحة التحفيز  -

هـ 32/1/6431 هـ 6/1/6431 برنامج حصاد التميز  .65  ارتفاع عدد املشاركات في التميز  الارشادي  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/1/6431 ه19/66/6436 مسابقة أفضل ملف إنجاز منهي  للمرشدة  .66  ريم املرشدات الطالبيات الفائزات بأفضل ملف انجازتك - توجيه وإرشاد الطالبات 

61.  
مسابقة أفضل ورقة عمل لتطوير برنامج ألاسبوع 

 التمهيدي واستقبال املستجدات
هـ 32/1/6431 هـ 6/1/6431  مجلد أفكار لتطوير الاسبوع التمهيدي  - توجيه وإرشاد الطالبات 

68.  
في اختباري   تكريم املدارس الحاصلة على مراكز متقدمة

 القدرات والتحصيلي
هـ 32/1/6431 هـ 6/1/6431  مدارس متقدمة على مستوى املحافظة 5وجود ماال يقل عن  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/8/6431 هـ 1/4/6431 املدارس املعززة للسلوك الايجابي  .69  يجابي عززة للسلوك الا املدارس عدد املتفاع ر  التدريب التربوي ادارة  توجيه وإرشاد الطالبات 

 هـ5/8/6431 هـ8/66/6436 تأهيل ادإداريات الجدد  .12
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 املهارات   الخاصة بالعمل  ادإداري اكساب املساعد  املدارس

 هـ15/61/6436 هـ11/61/6436 برنامج مفاهيم ومصطلحات في بناء الخطة التشغيلية  .16
تعليم بالقرى مكتب ال

 بنات
 اء الخطة التشغيلية بصورة متقنة بن ادارة التدريب التربوي 

 هـ32/61/6436 هـ18/61/6436 مهارات التعامل مع ضغوط العمل  .11
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب القيادات  مهارات في كيفية التعامل مع ضغوط العمل  ادارة التدريب التربوي 

 هـ66/6/6431 هـ64/6/6431 الاتصال والتأثير فن  .13
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب القيادات  مهارات الاتصال والتأثير على الاخرين  ادارة التدريب التربوي 

14.  
 )القيادة فن وارتقاء(

 ملتقى القيادات املدرسية
 هـ63/1/6431 ـه6/6/6431

مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 ية مهارات القيادات املدرسية تنم املدارس

 هـ19/1/6431 هـ18/6/6431 مشروع  بيدي ابتكر  .15
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 من قبل املعلمات املشاركات.طرح افكار ابتكارية  املدارس

 هـ4/5/6431 هـ9/6/6431 برنامج أتميز  .16
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 القيادات التعليمية  ارتفاع مستوى كفاءة -

 هـ6431/  8/ 32 ه6436-61-12 القائد املستشار  .11
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تطوير سمات القائد في العملية التعليمية  -

 هـ5/8/6431 هـ6/66/6436 )تكريم القائدات املتميزات( بالتحفيز أبدع  .18
 مكتب التعليم باملبرز

 )بنات(
 تكريم  القيادات  املتميزة  وتحفيزهن للعمل  املدارس

19.  
تحديث سجل املعلومات الشامل الخاص بطالب 

 صعوبات التعلم
 توزيع السجل على املدارس التدريب التربوي  التربية الخاصه بنين هـ8/6431/ 32 هـ643 /65/66
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 تكريم الطالب املجتازين  خدمات الطالب املوهوبين ه 66/6/6431 ه6/6/6431 تكريم للطالب املجتازين ملشروع التعرف ونظام التسريع  .32

 تكريم جميع العاملين  - املوهوبين ه61/8/6431 ه6/8/6431 لقاء تكريم للمتعاونين في تنفيذ برامج مجال املوهوبين  .36

 ين(تعليم الكبار )بن هـ6/8/6431 هـ18/66/6436 تكريم الدارسين املتميزين  .31
 مراكز تعليم الكبار

 املدارس
 دارس متميز11تكريم 

 )بنين( تعليم الكبار  هـ6/8/6431 هـ18/66/6436 تكريم املركز املتميز  .33
 النشاط الطالبي

 املدارس
 تكريم ثالثة مراكز ابتدائية وثالثة مدارس متوسطة وثالثة مدارس ثانوية

34.  
الجائزة التكريمية للمعلمين املتميزين في تطبيق 

 ستراتيجيات التدريس الحديثةا
 هـ12/1/6431 هـ6/1/6431

مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 عاليةتحقيق نسبة رضا لدى املستهدفين  -

 هـ18/1/6431 هـ14/1/6431 تكريم املدارس املتميزة في الانتظام الدراس ي  .35
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 لدى املستهدفين عالية تحقيق نسبة رضا  -

 هـ1/8/6431 هـ6/66/6436 ائزة موظف الاختبارات والقبول املثاليج  .36
 الاختبارات والقبول 

 بنين
 الوظيفيزيادة انتاجية املوظف وتحقيق الرض ى  العالقات العامة

 رضا املستفيدين  - أمانة التعليم هـ8/66/6431 هـ8/66/6436 تقييم رضا املستفيد  .31

 تكريم  الفائزين  بالجائزة - التصاالت الادارية هـ8/8/6431 هـ1/4/6431 ة املوظف املثاليجائز   .38

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 الهياكل التنظيمية  ليل الصالحيات و د  .39  - التخطيط والتطوير 
 الهيكلة لكل ادارة متضمنة تحديد املهام . اعالن

 يدان التربوي وثيقة تنفيذ تفويض الصالحيات ونشرها للم -

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 الترقيات دليل الترشيح و   .42  اصدار الالئحة بعد اعتمادها من سعادة املدير ؤون املعلمينش   الادارية واملالية  الشؤون 

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 التقييم الذاتي   .46  الذاتي التقييم أداة تطبيق وتوصيات نتائج - التخطيط والتطوير 

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 ا ووالءرض  .41  تحقيق تقدم في مجال الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي  - التخطيط والتطوير 

43.  
 حاضر

 مسابقة الحضور والانصراف
ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3  - املتابعة 

 الئحة املسابقة .

 وري على مستوى الادارةاعالن الفائزين / ــات في املسابقة بشكل د

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 فكرة وإبداع  .44  افكار ابداعية على الاقل على مستوى الادارة  5تبيي  - الجودة الشاملة 

ه6431/ 11/8 ه6431/ 6/3 التعاون الوظيفي  .45  نتائج وتوصيات تحديث الدراسة - التخطيط والتطوير 

ه6431/ 11/4 ه6431/ 6/3 " الثقافة التنظيمية"  .46  التنظيمية الثقافة دراسة وتوصيات نتائج - التخطيط والتطوير 
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 حتسني احلوكمة والقيادة واحلوافز والسياسات التعليمية يف نظام التعليم(  :  8دف العام )ـــــــــــاهل

 واالقسامحتسني وتبسيط االجراءات املعمول بها يف االدارات (  : 2اسة )ـــــــالسي

 

 

 اسم املشروع 
 جهات تنفيذ املشروع ريخ  املشروعتا

 املشروعمخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

هـ32/8/6431 ه6431/ 6/6 دليل إجراءات العمل  .6  ادلة اجراءات العمل لجميع الادارات واملكاتبجميع اعتماد  - التخطيط والتطوير 

 - تقنية املعلومات هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 ية نور ) اللقطة الاحصائية  ( لنظام ادإدارة الترب  .1
كفاءة وصحة التقارير ادإحصائية التي يحتاجها متخذي القرار من نظام 

 نور ادإدارة التربوية 

 توريد وتصدير املعامالت الى الوزارة - تصاالت الاداريةالا هـ19/61/6436 هـ6/4/6436 تفعيل برنامج أعمال  .3

هـ6431/  9/  6 هـ6/66/6436 ة أين الخدمة املستفيد الخارجيمشروع خدم  .4  خدمة املستفيد الخارجي الكترونيا  تقنية املعلومات تصاالت الاداريةالا 

هـ6431/  9/  6 هـ6/66/6436 تفعيل شعبة النسائية  .5  تأنيث الخدمة لالدارات النسائية  جميع الادارات تصاالت الاداريةالا 

هـ6431/  9/  6 هـ6/66/6436 الباركود  .6  دقة الحصول على املعاملة وخدمة املستفيد   جميع الادارات تصاالت الاداريةالا 

1.  
برنامج الكتروني الحتساب احتياج املدارس وفق الخطة 

 الدراسية
 املدارس شؤون املعلمين هـ18/62/6436 هـ14/62/6436

الاحتياج من املعلمين واملعلمات للمدارس تقديم الاحصائيات و تقدير 

 باملحافظة بشكل دقيق 

8.  
 الهندرة

 (إعادة هندسة العمليات ادإدارية)
هـ 69/3/6431 هـ18/66/6436  

 - التعليم ألاهلي و ألاجنبي

 بنات
 اصدار دليل يضم جميع العمليات ادإدارية في التعليم ألاهلي والاجنبي -

 هـ11/1/6431 هـ19/66/6436 ة وادإدارية في املكتبحوسبة العمليات ادإشرافي  .9
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 % من العمليات ألاساسية في املكتب62حوسبة ما اليقل عن  -

 تحسين الخدمات املقدمة للمستفيد  العالقات العامة الاختبارات والقبول بنين هـ61/8/6431 هـ6/66/6436 شارك برأيك  .62

 مركز امللك فهد للجودة الاختبارات والقبول بنين هـ65/4/6431 هـ6/66/6436 الداخلية املراجعة  .66
 تحسن في إجراءات خدمة املستفيد-

 سرعة إنجاز املعامالت-

 ه6431/ 6/3 املوردين  آليات وضوابط  .61
11  /4  /

ه6431  

و  الادارية الشؤون

 املالية

 التخطيط والتطوير

 خدمات الطالب

ة بعد اعتمادها من صاحب اعالن الالئحة ألصحاب العالق

 الصالحية
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 تطوير املشاركة اجملتمعية بني املؤسسة التعليمية مبستوياتها املختلفة ومكونات اجملتمع(  :  9دف العام )ـهال
 بناء قنوات اتصال فعالة مع األسر .(  : 1اسة )ـــــــــالسي

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروعمخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 %12رضا املستفيدين من البرنامج بنسبة ال تقل عن  - العالقات العامة ه66/9/6431 ه6/9/6431 الغبقة الرمضانية  .3

 تقنية املعلومات ه12/1/6431 ه6/6/6431 حياتنا الرقمية  .4

 التوعية ادإسالمية

 التوجيه وادإرشاد

 املدارس

 سن الاتجاه النوعي في قيادة قنوات التواصل آلامن تح

1.  
 الشراكة املجتمعية مع جامعة امللك فيصل

 ) قناة عالي (
 العالقات العامة التجهيزات املدرسية هـ11/1/6431 هـ14/62/6436

 وضع استراتيجيات العمل املشترك  

 )اعتماد الئحة الشراكة املجتمعية(

 الصحة املدرسية ه18/1/6431 ه8/66/6436 لتطوير التعليم املشاركة املجتمعية  .4
 الشؤون الصحية

 ادإعالم التربوي 
 خالل العام الدراس ي مشاركات 4تنفيذ 

 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436 الصفحة الالكترونية إلدارة املوهوبات  .1

 ادإعالم التربوي 

 تقنية املعلومات

 الجودة الشاملة

 من الخدمات التي تقدمها الصفحة ادإلكترونية  تحقيق رضا املستفيد

6.  
 تطبيق إدارة املوهوبات

 ) تطبيقات الجوال (
 املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436

 تقنية املعلومات

 الجودة الشاملة
 يقدمها جوال املوهوباتتحقيق رضا املستفيد من الخدمات التي 

هـ 32/8/6431 هـ14/62/6436 حائط ألافكار  .7  فكرة ابداعية قابلة للتطبيق 12تقديم ماال يقل عن  - توجيه وإرشاد الطالبات 

هـ 32/6/6431 هـ14/61/6436 مسابقة ألاسرة املتميزة  .7  ارتفاع نسبة امللفات املشاركة واملتميزة  - توجيه وإرشاد الطالبات 

9.  
 أندية مدارس الحي

 ألاندية املوسمية
هـ4/8/6431 هـ1/66/6436  تقارير عن تفعيل برامج نوعية متنوعة املدارس نشاط الطالبات 

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس نشاط الطالبات هـ6431/  1/ 32 هـ6/61/6436 تأهيل رائدات الحياة  .31

 لهمحضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة  املدارس نشاط الطالبات هـ6431/  1/ 32 هـ61/6436/  3 مًعا لتكون ابنتنا في النشاط أفضل  .33

 هـ5/8/6431 هـ61/66/6436 مشروع أنا ومجتمعي نبدع  .34
مكتب التعليم بالقرى 

 بنات
 اكساب  املتدربات أسس تنفيذ الفنون املختلفة  دارسامل

31.  
قياس رضا املستفيد من الطالب املوهوبين في تطوير 

 ج املوهوبينبرام
 مدرسة 622مشاركة  - املوهوبين هـ 11/1/6431 هـ 8/66/6436
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 مدرسة 622مشاركة  - املوهوبين هـ 11/1/6431 هـ 8/66/6436 دراسة أثر جائزة إدارة التعليم على أداء البرنامج ادإثرائي  .34

31.  
قياس رضا املستفيد من معلمي املوهوبين باملراكز في 

 تطوير برامج املوهوبين
 مدرسة 622مشاركة  - املوهوبين هـ 11/1/6431 هـ 8/66/6436

36.  
قياس رضا املستفيد من معلمي املوهوبين باملدارس  في 

 تطوير برامج املوهوبين
 مدرسة 622مشاركة  - املوهوبين هـ 11/1/6431 هـ 8/66/6436

 نين()ب تعليم الكبار  هـ6/8/6431 هـ18/66/6436 الشراكة مع مؤسسات املجتمع املدني  .37
 مراكز تعليم الكبار

 املدارس
 حضور عشر شخصيات عالقة بالقطاع التعليم

 شخصية من أولياء ألامور 65حضور  العالقات العامة )بنين( تعليم الكبار  هـ6/8/6431 هـ18/66/6436 ولي ألامر الزائر  .37

 رضا أولياء ألامور عن جهود تعليم الكبار  العالقات العامة ن()بني تعليم الكبار  هـ32/8/6431 هـ1/4/6431 تعليم الكبار في عيون اولياء ألامور   .39

41.  
 تواصل

 بنين التوجيه وادإرشاد هـ6/8/6431 هـ8/66/6436
 التدريب والابتعاث 

 املدارس

 62زيادة نسبة لقاءات املدير العام وأولياء أمور الطالب الى اكثر من -

 لقاءات

 ولي أمر 82تدريب ما ال يقل عن  - التدريب التربوي بنين ه65/1/6431 ه18/61/6436  .43

 هـ15/4/6431 هـ1/4/6431 ندوة تربوية "التربية شراكة "  .44
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنين
 ولي أمر 622استفادة أكثر من  -

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 أسرة واعية ...طالبة متميزة  .41  التربية الخاصة بنات 
 نشاط الطالبات

 لتوجيه وادإرشادا
 أولياء أمور طالبات التربية الخاصةتوعية 

 رضا الزائرات عن البرنامج  ـــــــ رياض ألاطفال هـ32/1/6431 هـ6/66/6436 ألام الزائرة  .44

هـ32/6/6431 هـ5/6/6431 تثقيف ألام والطفل  .41  املنزل عليم الطفل في زيادة وعي ألام بأساليب تربية وت  رياض ألاطفال 

هـ11/8/6431 ه6431/ 6/3 " تآخي"  .46  - العالقات العامة 

تحقيق زيادة في  فرص اللقاءات واملناسبات غير الرسمية 

ـــات مع وجود افادة عن املشار للموظفين /  ة في لقاءات غير كــ

 رسمية
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 ني املؤسسة التعليمية مبستوياتها املختلفة ومكونات اجملتمعتطوير املشاركة اجملتمعية ب(  :  9ام )ـــــــــاهلدف الع
 تأسيس شراكات بني وزارة التعليم والقطاع اخلاص لدعم عمليات التعليم والتعلم(  : 2اسة )ــــــالسي

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروعمخرجات 
 اندةاملس الرئيسية الى التقويم من التهيئة

هـ19/8/6431 هـ6/66/6436 عقد شراكة مع جامعة امللك فيصل  .3  تحقيق الشراكة النوعية مع الجامعة وتنفيذ برامج مشتركة  ادإعالم التربوي   

  تقنية املعلومات  هـ6431/ 1/  12 هـ6/66/6436 الشراكة التقنية  .4
معامل حاسوبي في 65تجهيز ماال يقل عن  بنية تحقيق شراكة تق

 املدارس املستهدفة وفق املواصفات التقنية

 عقد أربع شراكات متنوعة مع مؤسسات املجتمع املحلي- مكاتب التعليم بنات الاشراف التربوي   هـ6431/ 1/ 32 هـ6436/ 6/66 تطوير الشراكة املجتمعية  .1

هـ 4/6/6431 هـ 8/66/6436 إدارة املستقبل  .4  
 - التعليم ألاهلي و ألاجنبي

 بنات
 ( لقاءات3عقد ) -

1.  
مسابقة صاحب السمو امللكي ألامير نايف  بن  

 لحفظ الحديث النبوي  -رحمه هللا-عبدالعزيز  
هـ 32/1/6431 هـ 8/66/6436  مضاعفة  عدد الطالبات الحافظات ألحاديث الرسول  املدارس بنات التوعية ادإسالمية 

هـ 32/1/6431 هـ 8/66/6436 مسابقة الهيئة العاملية  ملدارس تحفيظ القرآن الكريم  .6  بنات التوعية ادإسالمية 
 مدارس تحفيظ القرآن الكريم

 مكاتب التعليم
 مضاعفة  عدد املشاركات 

 املوهوبات هـ 11/6/6431 هـ 6/5/6431 أسبوع موهبة )وزاري (  .7
 ادإعالم التربوي 

 املدارس
 % من املجموع الكلي للمدارس املستهدفة.52شاركة م

 أفراد املجتمع املحليمشاركة  - تعليم الكبار بنات هـ61/1/6431 هـ65/66/6436 أيام وأسابيع محو ألامية  .7

 حضور الفئة املستهدفة وتحقق الاستفادة لهم  املدارس  هـ6431/  1/ 32 هـ15/1/6436 معرض الشراكات املجتمعية  .9

هـ6431 /32/5 هـ6431 /3/ 32 جود  .31  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 ارتفاع مستوى الشراكة املجتمعية    ادإعالم التربوي 

 هـ14/1/6431 هـ6431 /1 /1 انجازي شاهد جودة ادائي  .33
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 بي انجاز تجويد اداء املعلمات واملشرفات  في اعداد كتا ادإعالم التربوي 

هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8 سد الفجوة وفق نتائج القدرات والتحصيلي  .34  
مكتب التعليم بالهفوف 

 بنات
 التحصيلي ( القسم العلمي في اختبارات قياس )تحسن اداء طالبات  املدارس

هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8 مشروع  فرصتك  للتدريب في مقرك  .31  
يم بالهفوف مكتب التعل

 بنات
 تحسن أداء املعلمات املستجدات  املدارس

34.  
مبادرة الشيخ / محمد حمد الجبر ألنشاء مبيى لطالب 

 التوحد
 توفر بيئة نموذجية لتعليم الطالب التوحد شئون املباني بنين  التربية الخاصة هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8
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31.  
ب طالب التربية مبادرة الكلية التقنية باالحساء متدر 

 الخاصة
 بنين التربية الخاصة هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8

 التدريب التربوي 

 مركز التربية الخاصة
 تهيئة طالب التربية الخاصة لسوق العمل 

36.  
مبادرة جمعية املعاقين باالحساء لتدريب طالب التربية 

 الخاصة املنتهي بالتوظيف
 بنين التربية الخاصة هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8

 التدريب التربوي 

 مركز التربية الخاصة
 تهيئة طالب التربية الخاصة لسوق العمل

37.  
مباردة املعهد الثانوي الصناعي الثالث باالحساء لتدريب 

 طالب التربية الخاصة
 بنين التربية الخاصة هـ65/1/6431 هـ6436/ 66/ 8

 وي التدريب الترب

 مركز التربية الخاصة 
 تهيئة طالب التربية الخاصة لسوق العمل

37.  
مسابقة الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم ملدارس 

 تحفيظ القرآن الكريم
هـ18/1/6431 هـ6/66/6436  التوعية ادإسالمية بنين 

 مكاتب التعليم بنين

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم
 مشاركة مدارس تحفيظ القرآن الكريم باملحافظة 

39.  
مسابقة ألامير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث 

 النبوي الشريف
هـ18/1/6431 هـ6/66/6436  فاملسابقة% من مدارس املحافظة 5مشاركة   التوعية ادإسالمية بنين 

هـ6/5/6431 هـ6/5/6431 املسابقة املنهجية لتالوة وحفظ القرآن الكريم  .41  التوعية ادإسالمية بنين 
 مكاتب التعليم بنين

 مدارس تحفيظ القرآن الكريم
 مشاركة مدارس تحفيظ القرآن الكريم باملحافظة 

43.  
جائزة الشاب عبدهللا بن بدر السويدان رحمه هللا 

 للتميز
هـ6/8/6431 هـ6/5/6431  التوعية ادإسالمية بنين 

 مكاتب التعليم

 بنات(-)بنين
 املسابقة يمدارس املحافظة فمشاركة 

ه14/66/6436 ه8/66/6436 املناسبات التوعوية  .44  كل مدرسة تنفيذ برنامج توعوي عن السالمة  في  - النشاط الطالبي 

ه69/66/6436 ه6/66/6436 مبادرتي الوطنية  .41  تنفيذ فعاليات تحقق الوالء الوطيي بمشاركة القطاع الخاص - النشاط الطالبي 

44.  
 التوسع في الشراكة املجتمعية

 والانتهاء بتوقيع مذكرات تعاون.
هـ6431/ 8/ 32 ه6/66/6436  التربية الخاصة بنات 

 ادإعالم التربوي 

 امةالعالقات الع

 الجامعة العربية املفتوحة/  جمعية املعاقين )املشاركة 

 ( جمعية فتاة ألاحساء /

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 تجهيز صاالت الرياضية  .41  التربية الخاصة بنات 
 ادإعالم التربوي 

 العالقات العامة

تجهيز صاالت الرياضية في معاهد وبرامج التربية الفكرية باألدوات 

 رياضية واملعدات ال

46.  
فرص الاستثمار في ألانظمة التعليمية املختلفة في 

 التعليم ألاهلي وألاجنبي
ه65/5/6431 ه12/26/6431  

 وألاجنبيالتعليم الاهلي 

 بنين
 املدارس ألاهلية

تحديث املعلومات واملتطلبات لالستثمار في التعليم ألاهلي والاجنبي 

 حسب الانظمة الوزاية

ه65/28/6431 هـ65/66/6436 ة مع لجنة التعليم ألاهلي بغرفة ألاحساءتفعيل الشراك  .47  
 وألاجنبيالتعليم الاهلي 

 بنين
 تكوين شراكات بناءة وفاعلة التخطيط والتطوير

 املعرض من استفادة الطالبات  املدارس نشاط الطالبات هـ6431/  1/ 32 هـ 15/1/6436 معرض الشراكات املجتمعية  .47

ه11/4/6431 ه6431/ 6/3 اعمون د  .49  - الاعالم التربوي  

 نماذج من عقود الشراكة -

الحصول على الدعم للموظف في املجاالت املختلفة ) الصحية ،  -

 الاعالمية ، ..."
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 تطوير املشاركة اجملتمعية بني املؤسسة التعليمية مبستوياتها املختلفة ومكونات اجملتمع(  :  9ام )ــــــاهلدف الع
 تأسيس شراكات بني وزارة التعليم ومؤسسات التعليم العالي ..(  : 3ياسة )ــــالس

 

 تعظيم فرص التعليم املتكافئة جلميع الطالب(  :  11اهلدف العام )
 العلمية يف حتديد و تقويم و تصنيف الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة .تطبيق األدوات (  : 1اسة )ــــــــــــالسي

 

ه11/4/6431 ه6431/ 6/3 والاتفاقيات التفاهم مذكراتدليل   .11  اصار الدليل واعالن مذكرات التفاهم  - التخطيط والتطوير 

ه11/4/6431 ه6431/ 6/3 التبرعات والهبات دليل  .13  - خدمات الطالب 
اعتماد الئحة الضوابط للتبرعات والهبات واعالنها للمستفيدين 

 واملواطنين 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروع مخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 هـ6431/ 32/6 هـ6436/ 62/ 6 لتبادل الخبرات" 1 ملتقى تطوير "اللقاء السنوي   .3
حدة تطوير مدارس و 

 )بنين(
 تقديم ورقة عمل في القاء شركة تطوير

 هـ6431/ 65/5 هـ6/6431/ 6 مستشار انموذج تطوير  .4
وحدة تطوير مدارس 

 )بنين(
 تقديم الدعم واملساندة لوحدات التطوير الاخرى  شركة تطوير

1.  
تعدد العوق  طالب ذوي علمي إستراتجيات التعليم مل

 بين احضان الجامعة
 استفادة معلمي الطالب ذوي العوق املتعدد  التدريب التربوي  التربية الخاصة بنين  هـ15/1/6431 هـ28/66/6436

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروع مخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 الطالبات املستهدفاتاجتياز  - املوهوبات  هـ 1/1/6431 هـ16/66/6436 بأيدينا ....تزهو حياتهم  .3

4.  
اختبارات تشخيصية لذوي صعوبات التعلم في مادتي 

 الرياضيات واللغة العربية
هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66  اصدار دليل لالختبارات التشخيصية لذوي صعوبات التعلم  التربية الخاصة بنات 

1.  
بات تنمية املهارات الحياتية  والوعي الاستهالكي لدى طال

 التربية الخاصة
هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66  تجهيز غرفة التوعية املهنية التجهيزات  املدرسية التربية الخاصة بنات 
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 تعظيم فرص التعليم املتكافئة جلميع الطالب(  :  11اهلدف العام ) 
 . االرتقاء بتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة .(  :2اسة )ـــــــــــــــالسي

 

 تعظيم فرص التعليم املتكافئة جلميع الطالب(  :  01اهلدف العام )
 التوسع يف برامج املوهوبني و جتويدها .(  : 3ـــاسة )ـــــالسيــــــــ

 م املشروعاس م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 املشروع مخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 مج والفصول لذوي الاحتياجات الخاصة تسديد احتياج املحافظة من البرا بنين / بنات - التربية الخاصة التخطيط املدرس ي هـ61/3/6431 هـ8/66/6436 احتياج برامج التربية الخاصة من املدارس والفصول    .3

 املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436 كلنا نستطيع  .4

 ادإعالم التربوي 

 التربية الخاصة

 معاهد التربية الخاصة 

 مدارس الدمج

( مخرجات تعليمية إبداعية أو مبتكرة من قبل 5انتاج ما ال يقل عن )

 الطالبات ذوي ادإعاقة البصرية

 رضا املستهدفين من البرنامج  التدريب التربوي  التربية الخاصة بنين هـ28/28/6431 هـ28/66/6436 ارس التربية الخاصةمم  .1

 تمية مهارات الطالب   التربية الخاصة بنين هـ9/1/6431 هـ66/66/6436 تطبيقات في الحاسب آلالي للمكفوفين  .4

 التربية الخاصة بنين هـ15/24/6431 هـ65/66/6436 يبات السلوكيةتدريب معلمي التدر   .1
 خدمات الطالب

 التدريب التربوي 
 انخفاض  املشاكل السلوكية لدى الطالب 

 سية تطبيق القاموس في الحصة الدرا التدريب التربوي  التربية الخاصة بنين هـ9/6/6431 هـ61/26/6436 القاموس ادإشاري العربي للصم  .6

7.  
أبجديات اللغة الانجليزية للمرحلة التأهيلية ملا بعد 

 املتوسطة
هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66  - التربية الخاصة بنات 

اعداد منهج مبسط للغة الانجليزية يتناسب واحتياجات العصر ومستوى 

 الطالبة

هـ6431/ 8/ 32 هـ6436/  6/66 أفالم وفيديوهات تعليمية  .7  فيديوهات تعليمية 62انتاج  املدرسية التجهيزات ة الخاصة بناتالتربي 

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 مخرجات املشروع
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

 الطالبات املوهوبات في البرنامج  .مشاركة  املدارس املوهوبات هـ 61/1/6431 هـ 6/6/6431 )يومين من كل فصل دراس ي( وم البانوراميالي  .3

 عن العام الدراس ي املاض ي.ارتفاع نسبة عدد الطالبات املجتازات للمشروع  املدارس/ ادإعالم التربوي  املوهوبات هـ 1/1/6431 هـ16/66/6436 للتعرف على املوهوبين واملوهوباتاملشروع الوطيي   .4
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1.  
 إثراء العلوم لتطوير التفكير

 )علوم ، رياضيات ، ارشاد ، منظومة اختراع (
 املوهوبات هـ 5/8/6431 هـ 1/66/6436

 ادإعالم التربوي 

 املدارس

مخرجات تعليمية إبداعية أو مبتكرة للطالبات املوهوبات املشاركات انتاج 

 على مستوى املحافظة  .

 املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436 توطين برامج الرعاية في مدارس التعليم العام  .4
 ادإعالم التربوي 

 املدارس

، وحدات إثرائية من كل تخصص )العلوم  5تصميم ما ال يقل عن 

 الرياضيات( .

1.  
 نظام التسريع الطالبي

 ) وزاري(
 املوهوبات هـ 66/8/6431 هـ 1/66/6436

 التوجيه وادإرشاد

 الاختبارات والقبول 

 مكاتب التعليم / بنات

 ادإعالم التربوي 

 املدارس

 الطالبات املجتازات الختبار التسريع . ف النفس ي والاجتماعي لـــيالتك

6.  
 ر()لنتدب

 مبادرتي وطنية
هـ1/6/6431 هـ15/61/6436  جميع ادإدارات نشاط الطالبات 

انتاج مخرجات نوعية توثيقية للمبادرات الطالبية واملشاركة بها في املعرض 

 الوزاري 

7.  
 )ريادة(

 مهارات سوق العمل وريادة ألاعمال
هـ1/6/6431 هـ65/66/6436  تمكاتب التربية والتعليم / بنا انشاط الطالبات 

املشاركة في امللتقى الوطيي ملهارات سوق العمل وريادة ألاعمال واملعرض 

 املصاحب

7.  
 ) نعم للتسوق (

 املشاريع املهنية الصغيرة
هـ1/1/6431 هـ1/66/6436  نشاط الطالبات 

 /بنات تعليم الكبار 

 التربية الخاصة
 املشاركة في املعرض الوزاري باملدينة املنورة

هـ32/8/6431 هـ1/66/6436 مشروع ) فطن (  .9  انتشار الظواهر ادإيجابية املحفزة لخلق بيئة طالبية ُملهمة  توجيه وإرشاد الطالبات نشاط الطالبات 

 طالب 15تدريب  مركز التدريب  )هفوف/ مبرز ( املوهوبين هـ 6431 /64/1 هـ 6431 /3/1 امللتقى املسائية للموهوبين  .31

 طالب 32تدريب  - املوهوبين ه19/6/6431 ه11/6/6431 املوهوبين برنامج كن مبدعا بمراكز   .33

 طالب 322تدريب  - املوهوبين ه19/6/6431 ه11/6/6431 برنامج سكامبر في مدارس التعليم العام  .34

 طالب 52تدريب  - املوهوبين ه19/6/6431 ه11/6/6431 برنامج منظومة الاختراع  .31

 طالب 42مشاركة  خدمات الطالب املوهوبين هـ 9/1/6431 هـ 8/66/6436 البرنامج ألاكاديمي الطبي  .34

 طالب 52مشاركة   خدمات الطالب املوهوبين ه4/1/6431 ه6/1/6431 برنامج إثرائي في العلوم والرياضيات  .31

 طالب 52مشاركة   خدمات الطالب املوهوبين ه11/1/6431 ه8/66/6436 البرنامج ادإثرائي الصباحي  .36

 طالب 6122حضور  - املوهوبين هـ 6/4/6431 هـ 6/3/6431 للتعرف  على الطالب املوهوبيناملشروع الوطيي   .37

 طالب موهوب 52مشاركة  - املوهوبين ه 11/6/6431 هـ 6/6/6431 برنامج الروبوت في مراكز املوهوبين  .37

 يع ألاعضاءمشاركة جم - املوهوبين هـ 1/1/6431 ه69/66/6436 اللقاءات التطويرية لبرامج املوهوبين  .39

 منسق 622مشاركة  خدمات الطالب املوهوبين ه6431/ 6/ 16 ه6431/ 6 /6 "برامج حديثة في تربية املوهوبين " ملتقى املوهوبين  .41
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 ت إدارة التخطيط والتطوير / قسم التخطيط والسياسا

 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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 تعظيم فرص التعليم املتكافئة جلميع الطالب(  :  01اهلدف العام )
 و توفري الفرص ملواصلة التعليم ملن هم خارج النظام التعليم القضاء على األمية القرائية و احلسابية(  : 4ــــــاسة )ـــالسيــــ

 اسم املشروع م
 جهات تنفيذ املشروع تاريخ  املشروع

 روعاملشمخرجات 
 املساندة الرئيسية الى التقويم من التهيئة

3.  
 دراسة احتياج تعليم الكبار

 الثانوي ( –) املتوسط 
 س يالتخطيط املدر  هـ61/3/6431 هـ8/66/6436

 بنين / بنات مكاتب التعليم 

 تعليم الكبار
 تسديد احتياج املحافظة من مدارس تعليم الكبار 

 تحديد أماكن املستهدفين ومعرفة أعدادهم التخطيط املدرس ي )بنين( تعليم الكبار  هـ15/6/6431 هـ8/66/6435 مسح أماكن ألاميين  .4

 عليم الكبار/ بناتت هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 الحي املتعلم  .1

 التجهيزات املدرسية

 التخطيط املدرس ي

 مكاتب التعليم 

 زيادة عدد امللتحقات بالبرنامج 

4.  
 مراكز تعليم الكبار

 
 تعليم الكبار/ بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436

 التدريب التربوي 

 ادإشراف التربوي 

 مكاتب التعليم

 املدارس

 مية زيادة معدالت الالتحاق بمراكز محو ألا 

 تعليم الكبار/ بنات ه6/8/6431 هـ18/62/6436 مجتمع بالمية  .1

 التدريب التربوي 

 التجهيزات املدرسية

 مكاتب التعليم

 املدارس

 زيادة إقبال ألاميات على البرنامج 

 تعليم الكبار/ بنات هـ6/8/6431 هــ18/62/6436 حمالت التوعية ومحو ألامية  .6
 ليم الكبارمراكز تع

 مدارس أندية الحي
 انخفاض نسبة التسرب بين الدارسات

 تعليم الكبار/ بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 مسيرة تعليم الكبار نماء وعطاء  .7

 مكاتب التعليم

 مراكز تعليم الكبار )بنات(

 التجهيزات املدرسية

 لتعليمية ارتفاع نسبة أعداد الخريجات الراغبات باالستمرار في املراحل ا

 انخفاض نسبة التسرب بين الدارسات توجيه وإرشاد الطالبات تعليم الكبار/ بنات هـ19/8/6431 هـ18/62/6436 توجيه وإرشاد الكبار  .7

 تعليم الكبار/ بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 في تعليم الكبار  محو أمية اللغة ادإنجليزية  .9
 مراكز تعليم الكبار

 التدريب التربوي 
 ارتفاع مستوى الدارسات في تحسين اللغة ادإنجليزية 
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 ادإشراف التربوي 

 املدارس

 تعليم الكبار/ بنات هـ6/8/6431 هـ18/62/6436 (1214 -1265بداية العقد العربي ملحو ألامية )  .31

 مراكز تعليم الكبار

 مكاتب التعليم

 املدارس

 ة ألامية انخفاض نسب
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 التشغيلية اخلطة 
 هـ1436/1437
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  (   دف العام )  اهل

  (    )  السياسة   

 اسم املشروع  م

  تاريخ  املشروع

 الفئة املستهدفة

 جهات تنفيذ املشروع

االستعداد  من شرات حتقق اهلدفمؤ

 التهيئة  و

التقويم  اىل

 اخلتامي
 املساندة الرئيسية

1        

2        
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4        
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