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 مدرسة فقيه الثانوية

 املدرسية طـــطاخل

 االسرتاتيجيةاخلطـــة 
  ( هـ8338ـ 8330)(هـ8330ـ 8349)هـ(8349ـ 8341) 

 هـ8349ـ  8341  التشغيلــية اخلطةو
 

 هـ 7341-7341وفق دليل بناء اخلطة العامة للمدرسة 
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رة من أجل خمرجات أفضل , لذا فقد حرصت وزا األداءو الطريقةيف  اإللكرتوني ميعلتإليه ال لما توصلألخذ بأحدث نسعى 

وفق الدليل التعليم على تطوير وحتسني أداء املنظومة التعليمة بكافة مكوناتها وعناصرها من خالل  جمموعة من اخلطوات 

 . عروس للوصول إىل حتقيق هذا التطلبتخطيط علمي مدو إلجرائي ا

, دور التخطيط  يف حتقيق هذا اهلدف وتوجيه مجيع اجلهود  من أجل ذلك جند بروز لذا  التعليم...األساسي لعملية  وراحملويعد الطالب     

اسرتاتيجيات  بناءة  وخطط  مرسومة  وفق  م  0202رؤية  وأصبح اجلميع شركاء من أجل حتقيق أهداف سياسة التعليم يف اململكة من خالل

 .شراف املستقبل وقراءة املتغرياتالستواإلمكانات املتاحة  تكفاياالو درات الق

 أ. ناصر بن مهنا اليحيوي

 

 

 

 

 

من , ُيعترب ( هـ 7301/7301دليل بناء اخلطة العامة للمدرسة  ) مبنطقة مكة املكرمة إن إصدار قسم اإلدارة املدرسية

على  يف قسم اإلدارة املدرسية ميع الممالءجلتقدير الشكر والجب منا الفاعلة اليت تستو التعليميةاملؤشرات اإلشرافية 

 العملية.وتلك اجلهود العلمية 

تفعيل مضامني على  بالعمل إداريني ومعلمني فقيه الثانوية مدرسةاألفاضل يف  ولعلي أجدها فرصة طيبة للتأكيد على مجيع الممالء

 السبق يف جودة بناء وتنفيذ وتقويم اخلطة العامة للمدرسة. لنا مجيعًاحقق مبا ُي ,الدليل يف الواقع املدرسي امليداني

 د. سليمان بن حممد قطان

 

 

 كلمة المدير العام

 كلمة نائب المدير العام وقائد المرحلة الثانوية
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 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد : 

قد أصبح التخطيط ضروريا وهاما لكل فنجاح املدرسة يعتمد على جناح اإلنسان املسؤول عنها, ومدى كفاءته وقدرته التخطيط , ول

 واعلى بناء خطط العمل املدرسي فال بد أن يكون ينقادر العاملون باملدرسة كون يجماالت احلياة , وهو أكثر أهمية يف اجملال الرتبوي , وحتى 

أن التخطيط   يتيقنواوال بد له أن  ها ,ملعنى التخطيط وأهميته وفوائده وكيفية بناء اخلطة, وتنفيذها, ومتابعتها وتطويرومتفهمني  , نيملم

 عملية أو نشاط مستمر ودائم التجدد , يتضمن عملية وضع األهداف وحتديدها وتنفيذها واختيار وسائل وطرق تقويم العمل ومتابعته وتطويره.

 جية والتشغيلية.وسيتم حبول اهلل وقوته رسم اإلطار النظري من بعده اإلطار التنفيذي حملتوى خطة املدرسة االسرتاتي

 لماذا خنطط ؟ ف

 ألن التخطيط :

 حيفم على التفكري , يقضي على العشوائية يف العمل .

 . اإلجنازيساعد على حتديد األهداف بوضوح , ويوفر معايري جيدة لتقويم 

 يعّرف الواقع , ويعني على ختطي العقبات .

 يعطي فرص لالستعداد للمستقبل , ويرفع مستوى التفاؤل  .

 جع على التغري والتطوير واالجناز , ويستثمر املوارد.يش

 يعمز التنسيق والتكامل بني األطراف , ويقلل من التأجيل .
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 ما األساس واملقومات التي اعتمدتها اخلطة ؟

 . المصادر الشرعية .1
 .السعودية سياسة التعليم في المملكة العربية .2
 . المتوسطة ، الثانوية ، كتاب منهج المرحلة التعليمية االبتدائية .3
 المدرسة. قائد،الدليل االجرائي،صالحيات  العام القواعد التنظيمية لمدارس التعليم .4
 .وأهداف المواد الدراسية األهداف العامة للتعليم وأهداف المراحل التعليمية ، .5
 المدنية وغيرهاعالقة بالتعليم مثل لوائح الخدمة  اللوائح واألنظمة الصادرة من خارج الوزارة ولها .6
 .التعليم خطة التوعية اإلسالمية الواردة من إدارة .7
 .التعليم خطة النشاط المدرسي الواردة من إدارة .8
 .التعليم خطة اإلرشاد الطالبي الواردة من إدارة .9

 .المدرسة للعام الماضي قائدخطة عمل  .11
 .التقويم الدراسي لألعوام الدراسية .11
 .دليل المرشد الطالبي .12
 .علمدليل الم .13
 .دليل النشاط المدرسي .14
 .الدراسية توجيهات اإلدارة المدرسية وتوجيهات المواد .15
 .الماضي نتائج تحصيل الطالب في العام الدراسي .16
 .بها من تعليمات وتعاميم الئحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية وما ألحق .17
 ...( النشاط ، اإلرشاد سجالت المدرسة في األعوام السابقة ) اإلدارية ، .18
 .المدرسة الحاالت الصحية في المدرسة لجميع منسوبي .19
 .المدرسة الحاالت االجتماعية في المدرسة لجميع منسوبي .21
 .المدرسة الحاالت االقتصادية في المدرسة لجميع منسوبي .21
 . والتعليمية واالجتماعية والصحية في المدرسة التعليمات والتعاميم المنظمة لألعمال التربوية .22
 .والمراجع العلمية ات التربوية والنفسية واإلدارية في الكتبالنظري .23
 .غيره والخبرات المنقولة له من غيره المدرسة والتجارب التي استفادها من قائدتجارب  .24
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 أبرز املصطلحات التي  تناولتها اخلطة ومفهوم تلك املفردات والرتاكيب :

 قق أهداف معينة .عمليات متتالية مجدولة ومبرمجة تح: مفهوم اخلطة

عملية ذهنية ومحاولة علمية مقصودة من الفرد والمجتمع الستثمار ما يتوافر لهما من موارد مفهوم التخطيط :
 وطاقات لتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية معلومة وفق مقومات وافكار اجتماعية بأقل تكاليف ممكنة .

 ية القادرة على تحقيق األهداف الكبرى وأساليب تعبئتها وتحركيها لتحقيق األهداف .فن وعلم تحديد القوى األساس: مفهوم االسرتاتيجية

من الناحية اإلدارية يمثل جميع الدراسات والمراحل الذهنية التي تسبق وضع الخطة كما يمثل االستعداد  مفهوم التخطيط االسرتاتيجية :
 : تجيب عنالتي للمستقبل بخطط معدة وموضوعة ومحددة  سلفاً و 

 أين حنن اآلن ؟

 أين نريد أن نكون ؟

 كيف سنصل ؟

 كيف نعرف وصولنا ؟

و يقصد به رصد و وصف و تحليل الماضي و الحاضر للمدرسة للحصول على معلومات دقيقة  تشخيص واقع املدرسة :

 صحيحة

 المجتمع الخارجي للمدرسة  ومتغيراته .املقصود بالبيئة اخلارجية :

 المجتمع الداخلي للمدرسة ومكوناته .ة  :املقصود بالبيئة الداخلي

 . البيئة الخارجية للمدرسة ) الفرص والمعوقات ( التشخيص اخلارجي:

 البيئة الداخلية  للمدرسة )القوة والضعف ( :التشخيص الداخلي
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رسة الوصول إليها في مدة صورة ذهنية للمستقبل المنشود في المدة المحددة وهي الصورة الذهنية النهائية التي تود المد الرؤية :
 محددة  و تعبر عن طموح العاملين بالمدرسة و طالبها و المجتمع  و المسئولين .

و أكثر تحديدًا لها و شرح لمضمون الرؤية تمثل العناصر الرئيسة المحققة للرؤية وهي ترجمة تفصيلية لرؤية المدرسة  الرسالة :
 الغرض األساسي من تواجد المدرسة .، وتوضح تحمل في مضمونها األهداف و الوسائل

 مبادئ و مفاهيم و ثقافات و فلسفة عمل مختارة . القيم :

 التأمالت واألفكار التي تمثل الرؤيا . :/ األهداف  املقصود باهلدف

 وتنقسم األهداف إلى قسمين :

 املدرسة الوصول إليها يف املستقبل .ألهداف العامة : هي املقاصد أو الغايات أو األوضاع املستقبلية اليت ترغب أوال :  ا

األهداف التفصيلية : أهداف فرعية ذكية تتفرع و تشتق من اهلدف العام , و قد تتعدد األهداف التفصيلية حتت هدف  : ثانيا  
 عام واحد .

 المجال الذي يتحقق  فيه الهدف االستراتيجي العام. : احملور

 .  يقة مقصودة لتحقيق هدف تفصيلي فرعيوسائل و مناشط تربوية تُنفذ بطر  : الربامج

 تاريخ بداية و نهاية و مدة تنفيذ البرامج . : الزمن

 الموارد  البشرية  و المادية   : املتطلبات

  جهة محددة من داخل المدرسة مسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ برنامج ما : الرئيسة اجلهة

يسةة و غيةر مسةؤولة مباشةرة فةي تنفيةذ برنةامج مةن داخةل و خةارج المدرسةة  جهةة مسةاندة و مسةاهمة للجهةة الرئ : املساندة اجلهة
 في نطاق إدارة التربية والتعليم  .
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جهات مساندة من القطاع الحكةومي و الخةاص ، تقةدم خةدمات محةددة فةي تنفيةذ بةرامج  متفةق عليهةا مسةبقا  : اخلارجي الدعم
 وفق األنظمة و التعليمات .

 كمية و نوعية تساهم في معرفة مدى تحقيق البرنامج ألهدافه  .   هي أدوات : األداء مؤشرات
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 السرية الذاتية املختصرة لفريق التخطيط االسرتاتيجي  :
 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 أعوام(  11)  رياضيات  سليمان بن محمد عبد الفتاح قطان

 دوره في الفريق ل المكلف بهاأبرز األعما عمله الحالي بالمدرسة

 رئيس الفريق إدارة المدرسة  قائد المدرسة
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام 8)  أحياء  محمد حسين المدابغي 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 نائب للرئيس  الشؤون التعليمية وكيل 
 

 سنوات خدمته بالمدرسة صالتخص االسم

 ( أعوام  8)  تاريخ محمد محمد حسن العاصي 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 نائب للرئيس التخطيط والتطوير  مشرف تربوي للجودة
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام 11)  تربية اسالمية  محمد غالم أحمد 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها مله الحالي بالمدرسةع

 نائب للرئيس شؤون الطالب كيل 
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 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام  11)  علم نفس  سليمان عطية المالكي 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو رشاد الطالبيالتوجيه واإل مرشد طالبي
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام 11)    فايز علي جعفر سراج عصمت

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو مساعد إداري كاتب
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام  11)  كيمياء رضا مصطفى دسوقي 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها الحالي بالمدرسةعمله 

 عضو لجنة التطوير بالمدرسة معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام 5)  طب  أحمد حمدي عبد الظاهر 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو شد صحيالعيادة المدرسية ومر  طبيب متخصص 
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 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام  4)  فيزياء الجوهري أحمد السيد محمد

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو معلم فيزياء معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام 6)  رياضيات  محمد عبد الوهاب محمد الشامي

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو رياضياتمعلم  معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام  11)  حاسب آلي  طاهر محمد عبد المجيد محمد

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو يالحاسب اآلل معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام 11)  لغة عربية خالد أنور عليوة 

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو لغة عربية معلم معلم
 

 

 

 

 

 



 

 
     10 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( عام 11)  كيمياء  هنداوي شعبان السيد

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها الي بالمدرسةعمله الح

 عضو رعاية الموهوبين معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام  11)  تربية بدنية زمزم صباحي سمير محمد

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو المناشط الرياضية  معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص سماال

 ( أعوام  8)  حاسب آلي  محمد العرب عز عبدالرحمن

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها عمله الحالي بالمدرسة

 عضو معلم حاسب آلي  معلم
 

 سنوات خدمته بالمدرسة التخصص االسم

 ( أعوام  3)  مكتبات  اليحيوي سمران سعيد سامر

 دوره في الفريق أبرز األعمال المكلف بها الي بالمدرسةعمله الح

 عضو تعلم أمين مصادر أمين مصادر تعلم 
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 جهة عمله دوره في الفريق صفته االسم

 د. عبد القادر عبد الرحمن فقيه
 ولي أمر طالب

 عضو
مجموعة الشيخ عبد الرحمن 

 فقيه 

 

 جهة عمله دوره في الفريق صفته االسم

 جامعة أم القرى  عضو ولي أمر طالب اهلل المرزوقي أبو حسيند. عبد 

 

 جهة عمله دوره في الفريق صفته االسم

 طبيب اسنان مستشفى الششة  عضو ولي أمر طالب د. أيمن عمر مندورة

 

 جهة عمله دوره في الفريق صفته االسم

 الصف األول الثانوي عضو طالب سيف أحمد محمد الزهراني 

 

 جهة عمله دوره في الفريق هصفت االسم

 الصف الثاني الثانوي  عضو طالب حسين زياد ملياني 

 

 جهة عمله دوره في الفريق صفته االسم

 الصف الثالث الثانوي  عضو طالب مصطفى حاتم محمود سندي 
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 األهداف العامة للتعليم 

المية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم غاية التعليم فهم اإلسالم فهما صحيحا متكاماًل، وغرس العقيدة اإلس
اإلسالمية وبالمثل العليا، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة، وتطوير المجتمع 

 اقتصاديا واجتماعيًّا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعا في بناء مجتمعه.

 :يف اململكة العربية السعودية  امة التي حتقق غاية التعليماألهداف اإلسالمية الع 

تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم، وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف هذه الشريعة، واستقامة األعمال  .1
 والتصرفات وفق أحكامها العامة الشاملة.

 هد علومهما، والعمل بما جاء فيهما.النصيحة لكتاب اهلل وسنة رسوله بصيانتهما، ورعاية حفظهما، وتع .2

 تزويد الفرد باألفكار والمشاعر والقدرات الالزمة لحمل رسالة اإلسالم. .3

 تحقيق الخلق القرآني في المسلم والتأكيد على الضوابط الخلقية الستعمال المعرفة "إنَّما بُعثُت ألتّمم مكارَِم األْخالِق ". .4

 ة في بناء ُأمته، ويشعر بمسؤولياته لخدمة بالده والدفاع عنها.تربية المواطن المؤمن ليكون لبنة صالح .5

 في المجتمع. تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي تجعل منه عضوًا عامال  .6

 حلها.تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وإعدادهم لإلسهام في  .7

 تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة األمة. .8

دراسة ما في هذا الكون الفسيح عن عظيم الخلق، وعجيب الصنع، واكتشاف ما ينطوي عليه في أسرار قدرة الخالق  .9
 لالستفادة منها وتسخيرها لرفع كيان اإلسالم لما وإعزاز أمته.

ان االنسجام التام بين العلم والدين في شريعة اإلسالم، فإن اإلسالم دين ودنيا، والفكر اإلسالمي يفي بمطالب الحياة بي .11
 البشرية في أرقى صورها في كل عصر.

تكوين الفكر اإلسالمي المنهجي لدى األفراد، ليصدروا عن تصور إسالمي موحد فيما يتعلق بالكون واإلنسان والحياة، وما .11
 يتفرع عنها من تفصيالت.

 وتهيئة الجو المدرسي المناسب . ، رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة في نفس الطالب. 12
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 ، وتبصير الطالب  ، وتقوية القدرة على المشاهدة والتأمل تشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العلميين.13

مة الّله في خلقه لتمكين الفرد من االضطالع بدوره الفعال في بناء الحياة ، وإدراك حك بآيات الّله في الكون وما فيه.14
 االجتماعية وتوجيهها توجيهاً سليما.

، وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود اإلنسانية  االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم واآلداب والفنون المباحة.15
، وتبيان نواحي َاالبتكار  ، وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي إلسالم في هذا المجال، و إبراز ما أسهم به أعالم ا عامة

 في آرائهم وأعمالهم في مختلف الميادين العلمية والعملية.

، والتدرب على استعمال لغة األرقام واإلفادة منها في المجالين العلمي  تنمية التفكير الرياضي والمهارات الحسابية.16
 ملي.والع

 تنمية مهارات القراءة وعادة المطالعة سعياً وراء زيادة المعارف..17

 اكتساب القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب والتحدث والكتابة بلغة سليمة وتفكير منظَّم..18

جمال فيها أسلوبا ، وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي ال تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية.19
 وفكرة.

، وإبراز المواقف  ، وبيان وجهة نظر اإلسالم فيما يتعارض معه تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخالص العبرة منه.21
 ، تولد لديها الثقة واإليجابية. ، حتى تكون قدوة ألجيالنا المسلمة الخالدة في تاريخ اإلسالم وحضارة أمته

،  ، ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ، وحضارة عالمية إنسانية عريقةرفيعة وطنهم من أمجاد إسالمية تبصير الطالب بما ل.21
 وبما لمكانته من أهمية بين أمم الدنيا.

، وتوسيع آفاق الطالب بالتعرف على مختلف أقطار العالم وما يتميز به كل قطر من إنتاج  فهم البيئة بأنواعها المختلفة.22
، ودورها السياسي القيادي  ، واالقتصادي ، ومركزها الجغرافي ، مع التأكيد على ثروات بالدنا ومواردها الخام يعيةوثروات طب

 ، والعمل على ترابط أمته. ، وإظهار مكانة العالم اإلسالمي ، والقيام بواجب دعوته في الحفاظ على ا إلسالم

، للتزود من العلوم والمعارف والفنون  ، بجانب لغتهم ا ألصلية قلتزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات الحية على األ.23
 ، والعمل على نقل علومنا ومعارفنا إلى المجتمعات األخرى وإسهاما في نشر اإلسالم وخدمة اإلنسانية. واالبتكارات النافعة

 ، ونشر الوعي الصحي. تعويد الطالب العادات الصحية السليمة.24

، حتى يؤدي الفرد واجباته  ارات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضيْة والصحية لبناء الجسم السليمإكساب الطالب المه.25
 في خدمة دينه ومجتمعه بقوة وثبات.

 



 

 
     14 

 

 

،  ، وعقليا : روحيًّا ، ومساعدة الفرد على النمو السوي سايرة خصائص مراحل النمو النفسي للناشئين في كل مرحلةم.26
، والتأكيد على الناحية الروحية اإلسالمية بحيث تكون هي الموجه األول للسلوك الخاص والعام للفرد  اجتماعيًّا، و  وعاطفيًّا

 والمجتمع.

، ومسا عدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم  التعرف على الفروق الفردية بين الطالب توطئة لحسن توجيههم27
 وميولهم. 

، ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة  ، والعمل على إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف يًّاالعناية بالمتخلفين دراس.28
 وفق حاجاتهم.

، عماًل بهدي اإلسالم الذي يجعل التعليم حما مشاعا بين  عقليُّا التربية الخاصة والعناية بالطالب المعوقين جسميًّا أو.29
 جميع أبناء األمة.

،  ، وإتاحة اإلمكانيات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة الموهوبين ورعايتهم االهتمام باكتشاف.31
 وبوضع برامج خاصة.

 ، وتنويع التعليم مع االهتمام الخاص بالتعليم المهني. تدريب الطاقة البشرية الالزمة.31

، والتأكيد على مدى أثره  والحض على إتقانه واإلبداع فيه،  ، واإلشادة به في سائر صوره غرس حب العمل في نفوس الطالب.32
 ، ويستعان على ذلك بما يلي: في بناء كيان األمة

في  ، واإلسهام  ، بحيث يتاح للطالب الفرصة للقيام باألعمال الفنية اليدوية تكوين المهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية في المدرسةأ .    
 ء التجارب في المخابر والورش والحقول.، وإجرا اإلنتاج

 ، حتى يرتفع المستوى اآللي إلنتاج إلى مستوى النهوض واالبتكار. دراسة األسس العلمية التي تقوم عليها األعمال المختلفةب .  

 الة اإلسالم.، والقيام بواجب رس ، واستعادة أمجادنا ، واسترداد حقوقنا إيقاظ روح الجهاد اإلسالمي لمقاومة أعدائنا.33

 إقامة الصالت الوثيقة التي تربط بين أبناء اإلسالم وتبرز وحدة أمته..34
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  مصفوفة التحليل الرباعي املوزون.

إحدى األدوات الشائعة االستخدام وأشهرها في مجال التخطيط مثل مصفوفة التحليل الرباعي ت التعريف بها : 
مثل: المبنى، الموارد الرئيسة مجاالت( المحاور )الومات في اإلدارة تتناول لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعل

البشرية، الميزانية، العمليات، التدريب، وإبراز العناصر ذات األهمية واحتمال استمرار أثرها رقمياً وتحويلها لحقائق تعين 
على تحليل وتشخيص شامل دقيق موزون لبيئة  صناع القرار على اتخاذ القرارات الرشيدة، وتعتمد منهجية التحليل الرباعي

 :على النحو التالي عمل اإلدارة الداخلية والخارجية
 : مدرسةلل الخارجية البيئة وتشخيص لتحلي :أوال

من جانبين: الفرص  قائد المدرسةويقصد به تحليل وتشخيص شامل غير متحيز في عناصر غير خاضعة لصالحيات ومهام 
Opportunities ات والتحديThreats االقتصادي والثقافي، موقع ، مثل: الدعم الخارجي، التكوين االجتماعي و

 ، التوجه نحو الالمركزية أو الالمركزية ، المؤسسات التعليمية المثيلة ، نمو السكان، احتياج سوق العمل، اإلعالممدرسة ال
 . ، الهيكل التنظيمي ، التشكيل االشرافي ، تطور التقنيات

 : مدرسةلل الداخلية البيئة يلتحل :اثاني

، من جانبين قائد المدرسة تحت صالحيات  للعناصر الخاضعةللعوامل والقوى المحيطة  واقعيويقصد به فحص شامل 
،  ، مستوى تأهيل الكادر االشرافي : العالقات اإلنسانيةمثل، Weaknessوالضعف  Strengths هما: القوة

، دافعية  ، التنافسية ، إجراءات العمل ، الصراع الوظيفي ، االثاث ، التجهيزات ، وسائل االتصال المهام،  اإلداري
 لإلنجاز.

، حيث يمكن  نظرة المحلل وتقييمه لهازاوية حسب  عفوالضقوة والتحديات والفرص الهذا ويعتمد تصنيف العناصر 
عنصر تحدي في أخرى والعكس كما   مدرسةفرصة في  وعنصر،  عنصر ضعف في أخرىكما   مدرسةوة في ق عنصر اعتبار

 .قائد المدرسة لصالحيات ال، بينما يمكننا التفريق بين حاجز البيئة الداخلية عن البيئة الخارجية بحاجز  صحيح
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 كما يلي : املوزون( سوات  SWOT ) مصفوفة التحليل الرباعي مناذج

 حتليل وتشخيص ) البيئة ( واقع املدرسة 

قوة
ط ال

نقا
ن و

واط
م

 
S

 

 البيان والوصف م

عف
لض
ط ا

نقا
ن و

واط
م

 
W

 

 البيان والوصف م

 آيل واحد وجود معمل حاسب   خرباء يف عملهمطاقم إداري  

بعض املعلمني  عدم استقراء وثبات   ذو كفاءة عالية  معلمني  طموحني 
  الوطنيني اصحاب اخلربات

 
ارتفاع مستوى تعامل  املعلمني مع 

 التقنية 
 مرتفعة كثافة الفصول 

ال 
ّ
وجود املدرسة ضمن جممع مدارس مما      وذو خرب عالية  رائد نشاط فع

 جيعل مرافقها متاحة للمراحل الثالث   

 صيانة بعض مرافق املبىن  طالب  متعاونونكثافة الفصول مناسبة  

 
 عالية كفاءة ذو مميز طالبي مرشد

 واالرشاد التوجيه يف وخربه
ة والتعليمية  الكثرية التي األعباء اإلداري 

 يكلف بها املعلمني 
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 البيان والوصف م

 
االستجابة السريعة من مركز اإلشراف 

 الرتبوي واملشرفني
 فات والتقاليداجمتمع متعدد الثق 

 منافسة  مدارس أهلية جديدة  رشادي الديني مع املدرسةتواصل اجلهاز اإل 

 املدارس التنقالت الطالبية بني   تعاون األسر 

  قرب األحياء السكنية من املدرسة 
مما يؤثر  مركز جتاري قريب من املدرسة 
 على املواقف اخلارجية 

 
وجود املدرسة داخل اجملتمع املكي الذي 

 مة القيم ينعكس على تطبيق منظو
 املقصف املدرسي خيدم الثالث مراحل  
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 املرحلة األوىل 

 االسرتاتيجية اخلطة إعداد فريق تشكيلتشكيل فريق 

 هـ على أن يتكون الفريق من :3419هـ / 3418وقررت تشكيل فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية باملدرسة للعام الدراسي 

 التوقيع الصفة الوظيفة االسم م

  رئيسا قائد املدرسة ور / سليمان حممد قطان  الدكت 3

  عضو  وكيل املدرسة   شؤون تعليمية حممد حسني املدابغي 2

  عضو وكيل املدرسة   شؤون طالب حممد غالم أمحد  1

  عضو مشرف تربوي للجودة والتميز باملدارس حممد حممد حسن  4

  عضو مرشد طالبي سليمان عطية املالكي  5

  عضو سكرتارية القائد فايز علي جعفر راجس عصمت 6

  عضو معلم كيمياء رضا مصطفى دسوقي 7

  عضو طبيب متخصص أمحد محدي عبد الظاهر 8

  عضو معلم فيزياء اجلوهري أمحد السيد حممد 9

  عضو آليحاسب معلم  طاهر حممد عبد اجمليد حممد 31

  عضو معلم رياضيات حممد عبد الوهاب حممد الشامي 11

  عضو معلم لغة عربية خالد أنور عليوة 12

  عضو معلم كيمياء هنداوي شعبان السيد 13

  عضو معلم تربية بدنية زمزم صباحي مسري حممد 14

  عضو آلي حاسب معلم حممد العرب عز عبدالرمحن 15

  عضو أمني مصادر تعلم اليحيوي مسران سعيد سامر 16
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 تشكيالت تدوين البيانات األساسية للمدرسة: 

 بطاقة معلومات عن املدرسة 

 صالحيته نوع املبنى موقع املدرسة هاتف املدرسة عدد الفصول ستاريخ التأسي الوزاريالرقم  املرحلة اسم املدرسة

 5665472 22 هـ7627 24762 الثانوية عبدالرحمن فقيه
حي 

 التخصصي
  أهلي

 يــــــى املدرســـرافق املبنــــم

 مسرح مستودع معمل لغة إجنليزية خمتربات ومعامل مكتبة مدرسية غرفة للمعلمني غرف إدارية

 6 77 7 2 قلمبنى مست 2 7

 مصلى مقصف غرفة إرشاد غرفة للنشاط ملعب تربية بدنية فناء داخلي غرفة توعية إسالمية

 يوجد 7

 رياضي مبنى

 مستقل

 مالعب زراعية

 داخلي بوفيه 7 7

 ةـبيانات عن منسوبي املدرس

 التعليمية اإلدارية و عدد شاغلي الوظائف

 أمني مصادر التعلم مصمم داريإ خمضر خمترب رائد نشاط معلم مرشد وكيل قائد

1 3 1 04 1 2 1 1 1 

 باملدرسة  الطالبإمجالي عدد 

 الثالث ثانوي الثاني ثانوي األول ثانوي الصف

    عدد الطالب 
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 نطاقات اإلشراف

 هـ11/88/9411إلى:   هـ91/91/9418من تاريخ:  يـــالزمان

 مخطط التخصصي -منطقة مكة المكرمة يــــاملكان

 التعليم بمنطقة مكة المكرمةزارة و إلداريا

 
 

 التقويم الدراسي

 مواعيد الدراسة واالختبارات واالجازات

 

 الـتاريخ اهلجـري املوضـوع -

ل
و
أل
ا
 
ل
ص
ف
ل
ا

 

 هـ3418/  32/  26 األحد بداية الدراسة للفصل الدراسي األول

 هـ14/13/3419األحد  إجازة اليوم الوطين

 هـ31/14/3419األحد  األولالفصل  اختباربداية 

 هـ24/4/3419اخلميس نهاية دوام  الدراسي بداية إجازة منتصف العام 

ي
ن
ا
ث
ل
ا
 
ل
ص
ف
ل
ا

 

 هـ14/15/3419األحد  الدراسة للفصل الثاني بداية

 هـ21/18/3419األحد  بداية اختبارات الفصل الثاني

 هـ29/18/3419الثالثاء نهاية دوام  بداية إجازة نهاية العام

 

 ( أسبوعًا 35)  عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي األول

 ( أسبوعًا 35)  عدد أسابيع الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 وأيام االختبارات(  ) تشمل أيام الدراسة- ( يومًا 367 ) عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلني
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 (بثالث وكالء اخلريطة التنظيمية للمدرسة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائد المدرسة

 سليمان محمد قطان

 السكرتارية

 عصمت سراج فـــايز

 

 مجلس المدرسة

 

 لجنة الشراكة المجتمعية

 

 لجنة التمييز والجودة

 

 لجنة االختبارات

 

 مةلجنة األمن والسال

 

 مجلس المعلمين

 

 لجنة التوجيه واإلرشاد

 

 لجنة الصندوق المدرسي

 

 لجنة التوعية اإلسالمية

 وكيل شؤون الطالب

 محمد غالم احمد مير

 وكيل الشؤون التعليمية

 محمد حسين المدابغي

 

      وكيل الشؤون المدرسية
 اآللي والحاسب 

 عبد الحليم أمجــــــد

 

 يةمعلمو المواد الدراس

 

 رعاية الموهوبين

 

 التربية الخاصة 

 ال يوجد

 

 القبول والتسجيل

 النشاط الطالبي

 محمد حسن العاصي

 اإلرشاد الطالبي

 سليمان عطية المالكي

 

 الخدمات المساندة

 

 مركز مصادر التعلم

 
 

 المعامل والمختبرات

 



 

 
     21 

 

 املدرسة موقع خريطة
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 حتديد مصادر اخلطة العامة للمدرسة:

 مصادر ومقومات اخلطة:

 املصادر الشرعية . -3

  .السعودية سياسة التعليم يف اململكة العربية-2

 . املتوسطة ، الثانوية كتاب منهج املرحلة التعليمية االبتدائية ،-1

 املدرسة. قائدصالحيات  ،الدليل االجرائي، العام تنظيمية ملدارس التعليمالقواعد ال-4
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 العامة ( : -) الرئيسية االسرتاتيجيةتعيني األهداف 

 :أهداف اخلطة 

 التعليم وفق دليل بناء اخلطة العامة للمدرسة. وزارة من املعتمدة التعليمية األهداف حتقيق

 

 توحيد وتوثيق إجراءات العمل يف املدرسة. -3

 حتديد مسار العملية التعليمية وإجراءاتها يف املدرسة. -2

 حيقق الكفاءة والفاعلية.تسهيل العمل على املعلمني ومشاركتهم يف االشكاليات اليت تواجههم بالشكل الذي  -1

 احلد من االجتهادات الشخصية وتفاوت اإلجراءات من موظف إىل اخر. -4

 توفري األجواء املناسبة للمعلم وتوفري كافة األدوات واملستلزمات املساعدة للعملية الرتبوية والتعلمية. -5

 ية التعليم والتعلم .تطبيق الربامج اهلادفة لوضع األسس والقواعد الرئيسة املتعلقة بعمل -6

 العمل على غرس املبادئ وترسيخ مفاهيمها بني منسوبي املدرسة. -7

 . التعليم وزارة من املعتمدة والتعليمية الرتبوية األهداف لتحقيق املدرسة قيادة  -8

 .جودتهما وضمان والتعلم التعليم عمليات وحتسني املدرسة وقيادة إدارة يف املشاركة -9

 ى تدريس املقررات الدراسية يف املدرسة لرفع مستوى جودة التعليم والتعلم فيها.العمل عل -31

 ورعايتهم. املوهوبني الطلبة عن التعرف -33

 والتعليمية. الرتبوية أهداف العملية مبا حيقق بهم املتعلقة القضايا مجيع املدرسة ومعاجلة يف الطالب شؤون ورعاية تنظيم -32

 املدرسة. يف والتزامهم انتظامهم متابعة يف واملشاركة بالطال وتسجيل تنظيم -31

 التعلـيم  لعملـييت  املعـززة  الصـفية  غـري  األنشـطة  الـربامج املناسـبة ملمارسـة    وتنظـيم  وخارجها املدرسة داخل الرتبوية البيئة تهيئة -34

 والتعلم.

 املشكالت وحل تنمية شخصياتهم على املساعدةو للطالب، واملهين واالجتماعي والرتبوي النفسي التوافق حتقيق على العمل -35

 هلا. يتعرضون اليت

 واإلشـراف  التعليميـة  واملسـتلزمات  واألجهـزة  األدوات واألثاث من املدرسة احتياجات وتأمني املدرسة يف العاملني شؤون متابعة -36

 واستثمارها. مرافقها وسالمة املدرسة نظافة على

 املعتمدة. والتعليمات للوائح واإلجراءات وفقًا النتائج واستخراج وتدقيق لدراسيا التحصيل اختبارات تطبيق ضمان -37

 اإلجـراءات  واختـا   يف املدرسـة  تـواجههم  الـيت  املشـكالت  و املعوقـات  دراسة و للمعلمني االجتماعية و املهنية تعزيز العالقات -38

 والتعليمية. الرتبوية العملية مبستوى لالرتقاء   بشأنها الالزمة

 بكفاءة ألهدافها املدرسة حتقيق يف ُيسهم مبا املساندة اإلدارية اخلدمات تنظيم -39

 .للمدرسة األداء املؤسسي بكفاءة االرتقاء بهدف املدرسة يف والتنظيمية والتعليمية الرتبوية العمليات جتويد -21
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 :اخلطة مفهوم

مـدار فـرتة زمنيـة ) يوميـة أو أسـبوعية شـهرية أو فصـلية أو لعـام دراسـي          املدرسـة واإلدارة املدرسـية علـى     قائدتعين برجمة عمل     

واإلداريـة املنـاط بهـا ومـا      اإلشـراقية بكامله ( لتكون خري دليل على أداء العمل وفق تنظيم زمين يتالءم مـع مسـئوليات اإلدارة املدرسـية    

 يطرأ من أعمال مستجدة.

 

 ة اخلطة:ـــميـأه

 أسس علمية ثابتة.برجمة العمل املدرسي وفق  -3

 ملتابعة أعماله. املدرسة ] ألعماله على الفصل الدراسي أو العام الدراسي ككل لقائدمفكرة  -2

 تشعر العاملني يف املدرسة بدورهم القيادي يف أعمال إدارة املدرسة. -1

 م.املدرسـة بشكل خاص ودور املدرسة بشكل عا قائدتعد مؤشرًا لتنفيذ األعمال املطلوبة من  -4

 املدرسة ودوره القيادي يف مدرسته. قائدتسهـم يف إعطاء تصور واضح عن قدرة  -5

 

 

 شروط اخلطة اجليدة:

 مشوليتها جلميع برامج املدرسة ودور اإلدارة املدرسية يف  لك. -3

 املرونة والتنسيق حبيث ال ُتضغط األعمال يف وقت واحد من الشهر وكذلك إمكانية تدارك ما مل ينفذ. -2

 املدرسة واإلمكانيات املتاحة يف املدرسة. قائدمع قدرة  يتالءم إمكانية تطبيقها مبا -1

 إمكانية إضافة ما يستجد من أعمال مل تؤخذ بعني االعتبار عند وضع اخلطة. -4

م املسـئولية مبـا   املدرسة لوحدة بـل تشـعر كـل فـرد يف املدرسـة بـدوره القيـادي يف املدرسـة وحتملـه          قائدعدم اقتصار تنفيذها على  -5

 املدرسة على تنفيذ الربامج املدرسية. لقائدخيصهم من أعمال املساعدة 

 قبوهلا للتقويم املستمر لتعزيز اجلوانب اإلجيابية فيها وتاليف جوانب القصور الذي ينشأ أثناء التطبيق. -6
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 الرؤية والرسالة والقيم املهنية اليت تعتمدها املدرسة :

 

 تنـــا "ركـــف" 
جاءت فكرة مدارس عبد الرمحن فقيه النمو جية متاشيًا مع التطور  العلمي و تأسست مبكة املكرمة يف العام 

 م   و تشتمل على مجيع املراحل الدراسية. 2116/2117هـ    3427/3428

 

 " اــالتنـــرس" 
يــة الرتبوية شكـاًل ومضمونًا لننشر التميز نهدف إلنشاء مدارس إلكرتونيــة حديثة متجردة من النمط التقليدي للعمل

 واإلبداع باستثمار الكوادر البشرية عاليــة التأهيل وتقنيــات العصر احلديث.

 

 " ـاــــنـتـرؤي" 
تنمية قدرات ومهارات الطالب وصقل مواهبه وملكاته الفعلية باعتماد سالح العلم والتقنية واملعلوماتية كوسيلة إلجياد 

 فعال معرفيًا ووظيفيًا وحياتيًا يف جمتمعنا املتمسك خبلق الدين القويم.املواطن ال

 

 " أهدافنــــــا "
 ووفق الدليل اإلجرائي والتنظيمي املعتمدة. التعليم وزارة من املعتمدة والتعليمية الرتبوية األهداف لتحقيق املدرسة قيادة
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ـنـــا" 
ُ
م
ّ
 " قِــي

 

ـ   يف مجيع اجملاالت ـ اإلبداع  يف العمل ـ  اإلتقان  من أجل الوطن التضحية ـ احملبة يف اهلل ـ صيحة النـ   عز وجل تقوى اهلل

ـ جودة اإلجناز ـ خدمة اجملتمع  ـ الشفافية ـ حتمل املسئولية    للمليك والوطن ـ االنتماء  مببدئ العمل ـ االلتزام والتميز الريادة 

 العمل كفريق واحد.روح  ـ العمل اجلماعي  ـ الثقة .

 

 " رسالة إىل الطالب "
 

بالدكم تفخر بكم ، وهي بالوفاء تبادلكم ... وقد أكدت خططها التنموية على رفاهيتكم ، فأنتم  عزيزي الطالب :

عماد نهضة الوطن وسواعده الفتية يف املستقبل ، وحتقيق  لك كله منوط بوعيكم مبصلحة وطنكم الكبري بالتصدي 

 ذا الوطن الشامخ.هللكل من يسيء 

فعلى كواهلكم تقع املسئولية بأن تكونوا العيون الساهرة اليقظة يف حراسة مقدرات هذه األمة وخرياتها وثرواتها 

مبشاركة وزارة التعليم  2136يف بداية العام   2121انطلق برنامج التحول الوطين ، وكما تعلمون قد وأمنها وسالمتها

التحديات اليت تواجه التعليم، وبناء األهداف العامة للتعليم، ومؤشرات قياس األداء، ضمن قطاعات الدولة، ومت رصد 

، وهو أحد الربامج الوطنية احملققة لرؤية وكذلك بناء املبادرة التعليمية والرتبوية احملققة لربنامج التحول الوطين

 .2131اململكة العربية السعودية 
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 أهدافنــا االسرتاتيجية:

 ضمان سالمة العمل اإلشرافي داخل المدرسة  .  .15 ترسيخ مفهوم العقيدة اإلسالمية السليمة في نفوس الطلبة .  .1
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 توفير وتفعيل السجالت التقنية ومركز التعلم  .  .21 المعلم في عملية تخطيط وتنفيذ األنشطة المدرسية .إشراك   .7

 تكوين جماعات النشاط الطالبية وخلق فرص  للتنافس الشريف بينها .  .22 االرتقاء بمستوى المعلمين مهنياً  .  .8

 خدمة المناهج الدراسية .  .23 فصل  .توظيف المعلمين األعمال الكتابية توظيفاً فاعاًل داخل وخارج ال  .9

 تحقيق رغبات وميول الطالب وصقل مواهبهم ومهاراتهم وإبداعاتهم المتنوعة.    .24 تحقيق االنضباط والجدية في العمل التربوي  .   .11

 خدمة البيئة والمجتمع  .  .25 قيام المعلمين بتنفيذ األعمال الموكلة إليهم بفاعلية  .  .11

 



 

 
     1 

 ها لتحقيق أهداف املدرسة االسرتاتيجية : ـ  اإلجراءات التي مت اختاذ

 الطالب . احملـــــــور الرئيــــــــس ::  -أوال  

 .ترسيخ مفهوم العقيدة اإلسالمية السليمة يف نفوس الطالب  -8اهلدف االسرتاتيجي العام: 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

دعم ال مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

غرس مفهوم العقيدة الوسطية 
 بفي نفوس وأذهان الطال

  . برامج التوعية اإلسالمية 
 . المسابقات الدينية 
  إقامة المحاضرات والندوات الدينية 

 مستمرة
  . المصلى 
 . اإلذاعة المدرسية 
 المكتبة المدرسية 

مشرف 
جماعة 
 التوعية 

 ريةالفك

 المرشد

 الوكيل

إدارة التوعية 
 الفكرية

  مالحظة
 بسلوكيات الطال

 .وتوجيههم 
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 تعميق روح الوالء للوطن واالعتزاز به   . -2 اهلدف االسرتاتيجي العام :

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

توعية الطالب بالتحديات التي 
 تواجه وطنهم

 كلمات في برامج الطابور الصباحي 
  مسابقات طالبية  ألفضل المواضيع

 الوطنية .

بوع
أس

 

)) 
طني

 الو
يوم

 بال
فيه

فى 
يحت

ي 
الذ

وع 
ألسب

)) ا
رؤية

م لل
العا

دار 
وم

 

 . اإلذاعة المدرسية 
 . المكتبة المدرسية 
 آلة تصوير 

 قائد
 رسةالمد

 

مشرف 
جماعة 
 المكتبة

معلمو 
 االجتماعيات

 الشرطة 
  مع  بتفاعل الطال

البرامج الصباحية 
 والمسابقات

إبراز دور الوطن في بسط 
في  األمن واألمان للمواطن

 2131ظل رؤية 

  . إقامة المحاضرات 
  عرض أفالم تبرز دور رجال األمن في

 الحفاظ على أمن الوطن
 2131 توعية الطالب برؤية المملكة 

  . غرفة النشاط 
 . المصلى 
 تلفاز / فديو 

 قائد
 المدرسة

رائد 
 النشاط

إدارة 
النشاط 
 الطالبي

  مالحظة
 بتفاعل الطال
 وحماسهم .
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 رعاية الطالب حتصيليا  . -4 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

دعم ال مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

العناية بالطالب المتفوقين 
 دراسياً 

  ًحصر الطالب المتفوقين دراسيا 
 . تشجيعهم والثناء عليهم 
  إقامة حفل و تقديم الهدايا إليهم 

 يوم واحد

/  /  143 

 . إعداد برنامج 
 مقر اإلذاعة المدرسية 
 وجوائز اهداي 

المرشد 
 الطالبي

د رائ
 النشاط

إدارة التوجيه 
 واإلرشاد

  مالحظة
ارتفاع روح المنافسة 

 .ببين الطال

رفع نسبة الطالب الحاصلين 
 على تقدير ممتاز

 . تقديم عبارات الشكر لولي األمر 
 . تكثيف االختبارات القصيرة 
 الذين أحرزوا تقدماب تكريم الطال. 

نهاية كل 
 شهر

 . رسائل جوال 
 هدايا وجوائز 
 

وكيل 
شؤون 

 لطالبا

رائد 
 الفصل

إدارة التوجيه 
 واإلرشاد

 على  اإلطالع
نتائج االختبارات 

 القصيرة

زيادة دافعية التحصيل لدى 
 ضعيفي التحصيل  بالطال

  ًحصر الطالب المتأخرين دراسيا 
 . إقامة دروس تقوية أثناء الفسح 
 .  عقد مجلس اآلباء والمعلمين 
 الذين أحرزوا تقدما  بتكريم الطال

. 

 مستمرة
 لمكتبة المدرسيةا 
  غرفة النشاط 
 هداي وجوائز 

معلمو 
 المواد

 المرشد

 الوكيل

إدارة التوجيه 
 واإلرشاد

  مالحظة
تحسن مستوى 

 الطالب الضعاف .
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 رعاية الطالب تربويا  . -3 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

مشكلة التجمعات  منالحد 
والمشاجرات بعد خروج 

 الطالب من المدرسة

  بالئحة السلوك . بتعريف الطال 
 . التوجيه الجماعي والفردي 
 الذين تم تسجيل  باالجتماع بالطال

بعض المالحظات عليهم في العام 
 الماضي .

 يومية أثناء خروج تفعيل المناوبة ال
  بالطال

 مسجد المدرسة .  مستمرة
 غرفة المرشد الطالبي 

المرشد 
 الطالبي

وكيل 
 مدرسةال

التوجيه  إدارة
 واالرشاد

 

 الشرطة 

   مالحظة
 سلوك الطالب .

  تقرير لجنة
اإلشراف اليومي على 

 ، بخروج الطال

الحد من ظاهرتي التأخر 
 الصباحي والغياب

  قب الغياب والتأخر .دوريا بعواب توعية الطال 
 . التواصل مع ولي األمر عبر رسائل الجوال 
  المواظبة . السلوك و تفعيل الئحة 

 سجل للتأخر والغياب   مستمرة
 رسائل الجوال 

وكيل 
 مدرسةال

المرشد 
 الطالبي

 البيت
 نسبة  انخفاض

 التأخر والغياب
  التقارير اليومية 

اكساب الطالب العادات البناءة  
 لمسؤولية ...كالثقة وتحمل ا

   . الرحاالت المدرسية 
 . التوجيه الفردي والجماعي 
 مسابقة الفصل المثالي 

 مستلزمات الرحلة .   نهاية كل شهر
 آلة تصوير 

مشرف 
 جماعة النظام

وكيل 
 المدرسة

تنافس الفصول على   البيت
 جائزة الفصل المثالي .
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 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات يخالتار 

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

المساهمة في تكوين عادات 
صحية لدى الطالب كالنظافة  

 والتغذية

   نشرات عن أهمية النظافة
 .والتغذية

 . التوجيه الفردي والجماعي 

 مستمرة
  آلة تصوير 

مشرف 
الصحة 
 ةيالمدرس

 الوكيل
الصحة 
 ةالمدرسي

  المالحظة
 والمتابعة

توعية الطالب بأضرار التدخين 
 والمخدرات

  . المحاضرات 
 زيارة معرض المخدرات 
 المشاركة في المناسبة 

رحلة إلى أحد معرض   اليوم العالمي
 المخدرات

المرشد 
 الطالبي

مشرف 
التوعية 
 الفكرية

قسم مكافحة 
 المخدرات 

  انخفاض أعداد
المدخنين من 

 الطالب
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 رعاية الطالب صحيا  . -5 :سرتاتيجي العاماهلدف اال

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 األداءمؤشرات 
 المساند الرئيسي

المساهمة في مكافحة مرض 
 انفلونزا الطيور وحمى الضنك 

 

   . نشرات ، محاضرات 
 ل ولجنة لمكافحة تشكيل فريق عم

 االنفلونزا وحمى الضنك
 . التوجيه الفردي والجماعي 
 

 مستمر
   صحيةمستلزمات . 
 آلة تصوير 
 سجالت 

إدارة 
 المدرسة

 المعلمون

الصحة 
 المدرسة

 + البيت

  مالحظة الحالة
 الصحية للطالب

 الزيارات الصفية 
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 العناية بالطالب املوهوبني . -6 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 داف التفصيليةاأله
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء

 المساند الرئيسي

 تنمية مواهب الطالب الفنية
   إقامة مسابقات في الشعر العربي 
  إقامة معرض لألعمال الفنية 
  تحفيز وتشجيع الطلبة الموهوبين 

-
    

  / 
   /

14
3

  

 . غرفة التربية الفنية 
 اإلذاعة المدرسية 
  هدايا 
 الخيمة الثقافية 

منسق 
رعاية 

 الموهوبين

رائد 
 النشاط

إدارة رعاية 
 الموهوبين

 

 إدارة النشاط

   التقارير
والمشاركات 

المرفوعة إلى  
إدارتي الموهوبين 

 والنشاط

إكساب الطالب مهارة التعامل 
 مع الحاسب اآللي

  خيص بعض طرح مسابقة في تل
 مواضيع المادة الدراسية

 مستمرة
  غرفة النشاط 

مدرس أ/ 
 الحاسب

مسؤول 
سب االح

 بالمدرسة

التقنيات 
 التربوية

  نتائج 
 المسابقات
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 تنمية وتعزيز الدافعية للتعلم لدى الطالب . -7: اهلدف االسرتاتيجي العام
 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

 تفعيل دور المكتبة المدرسية
   تحرير الصحف وإصدار المجالت 
  صقل مهارتي اإللقاء والتعبير 
 على مهارتي التأليف  بتدريب الطال

 المسرحي  والتمثيل .

 مستمرة

   ورق 
  صوير وصحف .تآلة 
 . أقالم 
 تبة .المك 
 اإلذاعة 

 قائد
 +المدرسة 

مشرف 
المكتبة 
 والمصادر

مشرف 
اإلذاعة 
 المدرسية

النشاط 
الطالبي 
 ودعمهم

 الصحف والنشرات -
على ما تم  اإلطالع -

انجازه  ومدى أثره  على 
النمو الثقافي لدى 

 الطالب .
 مشاركة المدرسة  -

تشجيع الطالب على المشاركة في 
 اليوم المفتوح ات رياضية وترفيهيةإقامة مسابق   المسابقات الترفيهية

  . ملعب 
 . المصلى 
  جوائز 

معلم التربية 
 الرياضية

 رائد الفصل

 رائد النشاط

النشاط 
 الطالبي

 على  بحرص الطال
 الحضور والمشاركة والتنظيم 

تبصير الطالب بأهمية المقررات 
 الدراسية والعناية بها

  . توعية الطالب من خالل برامج اإلذاعة 
 لطالب المهمل لكتبه من بعض حرمان ا

 الدرجات .
 الزيارات الصفية لمتابعة نظافة الكتب 

 مقر اإلذاعة .   مستمرة
 جوائز 

 المنزل المرشد الوكيل
   ارتفاع معدل

المحافظة على المقررات 
 والكتب
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 . املعلمون احملـــــــور الرئيــــــــس : : -ثانيا  

 لم يف عملية ختطيط وتنفيذ األنشطة املدرسية .إشراك املع -8 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 اندسالم يسيئالر 

إبراز أهمية دور المعلم في 
المشاركة في رسم خطة النشاط 

 المدرسي     

  ستعراض ومناقشة حلقة نقاش يتم ا
برامج النشاط للعام الماضي 

والمردود اإليجابي للمعلمين الذين 
 أسهموا في إنجاحه .

-
    /

    
 

/   
14

3
 

 لمصادرغرفة ا. 
 فديو وتلفزيون 

رائد 
 النشاط

 - الوكيل
   تحسس

تفاعل المعلمين في 
تقديم االقتراحات 

 واآلراء 

زيادة دافعية المعلم في المشاركة 
 لطالبية .في األنشطة ا

   إسناد األنشطة الواردة في خطة
 نشاط المدرسة إلى المعلمين .

 في تنفيذ برنامج  مشاركة الجميع
 ، ومجاالت النشاطاليوم المفتوح 

 نشاط الطالبيةبرامج جماعات ال 

اليوم 
 المفتوح

 . المالعب 
 . غرفة النشاط 
 . غرفة البدنية 
 . غرفة النشاط 
 جدول ينظم األنشطة 

رائد 
 النشاط

 لوكيلا
إدارة النشاط 

 الطالبي .

   جودة
من األنشطة المقدمة 

 لجماعات .ا
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 االرتقاء مبستوى املعلمني مهنيا   .-2 اهلدف االسرتاتيجي العام:
 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

تنمية  الكفايات واالنتماء 
 المهني للمعلمين

  . الترحيب بالمعلمين الجدد 
 . تفعيل يوم المعلم 
 . تكريم المعلمين المتميزين 

مطلع كل 
 شهر

  المدرسية مقر اإلذاعة 
 . شهادة شكر وتقدير 
 هدايا 

 قائد
 المدرسة

 الوكيل
المشرف 
 المنسق

   مالحظة مدى تفاعل
وانسجام المعلمين 

 م .بينهفيما 
  زيادة العطاء والدافعية

 لدى المعلمين 
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 توظيف املعلمني األعمال الكتابية توظيفا  فاعال  داخل وخارج الفصل  . -4 اهلدف االسرتاتيجي العام:
 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند لرئيسيا

تنمية قدرة المعلم على توظيف 
 األعمال الكتابية لخدمة الطالب

    تنظيم جدول الستعراض دفاتر
 الدروس وخطة عمل المعلمين .

  على دفتر  واالطالعالزيارات الصفية
 داد الدروس ومدى تفعيل المعلم لهإع

 دفاتر إعداد الدروس .  مستمرة
 جدول تنظيمي 

 قائد
 المدرسة

 منسق
التدريب 
 التربوي

التدريب 
 التربوي

  توصيات الزيارات
 الصفية .

 . المالحظة 
  محاضر االجتماعات 
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 حتقيق االنضباط واجلدية يف العمل الرتبوي  . -3 اهلدف االسرتاتيجي العام:
 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 ؤشرات األداءم
 المساند الرئيسي

بالمسؤولية   اإلحساسزيادة 
 لدى المعلمين

  من خالل الجوالت اإلشرافية بين
الحصص ورصد الممارسات غير 
 المرغوب فيها من قبل المعلمين 

 

سجل خاص بمتابعة   مستمرة
 المعلم اليومي

 قائد
 المدرسة

 - الوكيل

  االطالع على السجل
اليومي  الخاص 

ول المعلم أو بدخ
 خروجه من الصف .

  مالحظة انضباط
 المعلم والطالب .
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 قيام املعلمني بتنفيذ األعمال املوكلة إليهم بفاعلية  . -5 اهلدف االسرتاتيجي العام:
 

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

قيام المعلمين بدورهم في تنفيذ 
 مهامهم المهنية والتربوية 

  تزويد كل المعلمين بالمهام الموكلة
 إليهم والعمل بموجبها .

  تذكير المعلمين بين فترة وأخرى بتلك
 المهام

قبل بداية 
 العام

 . ورق تصوير 
 آلة تصوير 

 قائد
 المدرسة

 - الوكيل
  متابعة تفعيل
 م.المها
  متابعة توصيات

 المشرفين
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 . املرشد الطالبي احملـــــــور الرئيــــــــس : : -ثالثا  

 تفعيل برنامج اإلرشاد الطالبي  . اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

العناية بالطالب وتحقيق مطالب 
 نموه االنفعالي

   االلتقاء بالمرشد الطالبي
 على خططه وبرامجه واالطالع

أثناء العام 
 الدراسي

  . جهاز حاسب آلي 
  برنامج اإلرشاد 

 قائد
 المدرسة

 الوكيل
إدارة التوجيه 

 واإلرشاد
  . محاضر اللقاءات 
  االطالع على

 البرنامج .

الحاالت المرضية  حصر
 والخاصة

   دراسة ومتابعة خطة عمل المرشد
في دراسة حاالت الطلبة الفردية 

 والجماعية

سجالت حاالت    مستمرة
 الطلبة

 المعلمون الوكيل
إدارة التوجيه 

 واإلرشاد
  . زيارة المرشد 
 متابعة سجالته 

دراسة مستوى تحصيل 
 الطالب

   االجتماع بالمرشد وزيارته للتأكد
يل سجالته الخاصة بمتابعة من تفع

 الطالب دراسياً 

 السجالت  بداية العام
 برنامج معارف 

 - الوكيل المرشد
   انجازات المرشد

وإبداعه في المتابعة 
 والتوثيق .
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 الشؤون اإلدارية. احملـــــــور الرئيــــــــس : : -رابعا  

 مسؤولياتهم   . تعريف العاملني مبهامهم وحتديد  -8 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

تذكير العاملين في المدرسة 
 بأعمالهم وآلية تنفيذها 

 على القواعد التنظيمية  االطالع
ل المنظم للعمل المدرسي  وتزويد ك

 عامل بها . 

 بداية العام
  آلة تصوير 

 قائد
 المدرسة

مجلس 
إدارة 
 المدرسة

المشرف 
 المنسق

   التأكد من
توقيع كل معلم على 
 سجل توزيع المهام .

تحقيق العمل المنظم داخل 
 المدرسة

   من خالل اإلشراف المباشر على تنفيذ
التعليمات واللوائح  المعمول بها في 

 ئي الثالث والدليل اإلجرا المدارس
 وإطالع العاملين عليها

أثناء العام 
 تعاميم ولوائح  الدراسي

 القائد+
 الوكيل

 الكاتب
المشرف 
 المنسق

   ملخص التعاميم 
 للدليل  متابعة التنفيذ

 اإلجرائي الثالث

التأكد من تفعيل المختبر 
 المدرسي والمكتبة

   زيارة المختبرات ومتابعة إنجازات
 المحضر ومعلمي العلوم.

 على  واالطالعارة المكتبة زي
 السجالت والجداول .

أثناء العام 
 سجل الزيارات   الدر اسي

 قائد
 المدرسة

 الوكيل
التقنيات 
 التربوية

   توصيات الزيارات 
 التقارير الشهرية 
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 السعي إىل حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية داخل املدرسة.  -2 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 صيليةاألهداف التف 
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

تحقيق العدالة والمساواة بين 
 اإلداريين

  من خالل تنظيم وتوزيع المسؤوليات
الدليل بين العاملين وفق ما ورد في 

 التنظيمي واإلجرائي

الدليل  التسج   بداية العام
  اإلجرائي الثالث

 قائد
 المدرسة

اإلداريون 
 والمعلمون

- 
  مدى التعاون بين

العاملين في تنفيذ مهامهم 
. 

االرتقاء بالمستوى التحصيلي 
 للطالب

  القيام بزيارات سريعة في الفصول
على سير العمل التربوي  لإلطالع

والتعليمي ومدى استخدام المعلمين 
تر إعداد للوسائل المسجلة في دفا

 الدروس

وسائل تعليمية    مستمرة
 منوعة

 قائد
 المدرسة

 المعلمون
التقنيات 
 التربوية

   أثر استخدام الوسائل
 . بعلى مستوى الطال

  نتائج االختبارات
 القصيرة

وضع برنامج للحد من غياب 
 وتأخر العاملين بالمدرسة

 . قفل الدوام في وقته 
 . ًحصر المتأخرين والغائبين يوما 
 أوالً بأول بأسلوب لبق المسائالت توجيه 
  تفعيل جدول النتظار 
  وتفعيل دورها  المجالس المدرسيةتكوين 
 مخاطبة الجهات ذات االختصاص 

 أثناء العام
  . سجل الدوام 
  سجل متابعة

 الغياب والتأخر اليومي .
 جداول 

 قائد
 المدرسة

الوكيل 
 والكاتب

شؤون 
 المعلمين

وحدة 
 المتابعة

   االطالع على
 ت الغياب .سجال

  أثر اللجنة التربوية
 ودورها .

 . التقارير الشهرية 
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 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

تدعيم إنجازات المدرسة 
 وعالجات السلبيات

 لمشرفين على توصيات ا اإلطالع
التربويين للعام المنصرم واستعراضها 

 مجلس القيادة المدرسيةومناقشتها مع 
 متابعة تنفيذ خطة األنشطة المدرسية 

 مستمرة

  . آلة تصوير 
 . قاعة االجتماعات 
 . سجل الزيارات 
  سجل االنجازات

 والتوصيات
 . مقر األنشطة 

 اإلدارة
رائد 
 النشاط

إدارة  -
اإلشراف 
 التربوي

النشاط  -
 طالبي

  سجل متابعة تنفيذ
 التوصيات 

  أثر النشاط على بيئة
 العمل .

التحقق من تفاعل المعلم مع 
 الموقف التربوي 

  إعداد جدول لزيارات المعلمين والتحاور
 معهم بعد الزيارة حول تفاعلهم الصفي .

 إعداد جدول تبادل الزيارات بين المعلمين 

 جدول الزيارات .   أثناء العام
  اتسجل الزيار 

المدرسة  قائد
 والوكيل

 المعلمون
إدارة 

 اإلشراف
  . تقارير الزيارات 
  االطالع على سجل

 الزيارات وتقويم المعلم

تنفيذ العمل التربوي والتعليمي 
بصورة إيجابية ومحققه 

 لألهداف التعليمية

  مراقبة دخول المعلمين حصصهم 
 . استخدامهم للوسائل التعليمية 
 ة .تفعيلهم وتوظيفهم للتقني 
 معهم . بتفاعل الطال 
 . إدارتهم للفصل 
 ارتفاع محصلة الطالب العلمية 

 مستمر
  . وسائل تعليمية 

 قائد
 المدرسة

 الوكيل
إدارة 

 اإلشراف

  مالحظة أداء
 المعلمين .

 بمقارنة نتائج الطال  
 . تقارير الزيارات 
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 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  ؤول التنفيذمس
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

اإلعداد والتخطيط لتنفيذ خطة 
 اإلخالء

  تفقد وسائل السالمة ومخارج
 الطوارئ .

 . صالحية طفايات الحريق 
 وجود خراطيم للماء وسطول رمال 
 . عمل أجهزة اإلنذار المبكر 
  تدريب منسوبي المدرسة على

 ائلاستخدام تلك الوس

 أثناء العام
  اخالءخطة. 
 . وسائل السالمة 
 . طفايات وخراطيم 
 برنامج تدريبي 

 قائد
 المدرسة

لجنة 
األمن 

 السالمة و 

إدارة 
الدفاع 
 المدني

  . نتائج التدريب 
  تقرير الدفاع المدني 
  متابعة جاهزية وسائل

 السالمة 
  الصيانة الدورية لمرافق

 المدرسة
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  ضمان سالمة العمل اإلشرايف داخل املدرسة   . -4 اهلدف االسرتاتيجي العام:
  

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

 قياس جودة العمل التربوي
  االجتماع بالمعلمين لالطالع على

ا قبل رغباتهم ومناقشتها وتحقيقه
 إسناد المواد إليهم 

قبل بداية 
 الدراسة

 . قاعات االجتماعات 
 . الجدول الدراسي 
 حاسب آلي 

 قائد
 المدرسة

وكيل 
شؤون 
 المعلمين

- 
   محضر

 االجتماعات 
  االطالع على

 جدول إسناد المواد

مراقبة األعمال اإلدارية 
 بالمدرسة

  اإلشراف اليومي على الطابور
 الصباحي 

  اليومي والمناوبة . متابعة اإلشراف 

 مستمرة
 سجل متابعة المعلمين 

 قائد
 المدرسة

 المشرفون المعلمون

  مدى انتظام الطلبة
في الطابور 
 الصباحي .

  انخفاض نسبة
المتأخرين  بالطال

 صباحياً 

قياس أ ثر الوكيلين في 
 الجانب اإلداري واإلشرافي

  من خالل االطالع على خطط الوكيلين 
  إليهما  سندةالمتنفيذهما لألعمال 
 إثرهما في تطوير البيئة المدرسية 

 أثناء العام
 سجالت 

 قائد
 المدرسة

 العاملون
مشرف اإلدارة 

 المدرسية
 . زيارة الوكيلين 
 . تقارير الوكالء 
 المقابالت الفردية 
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 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

المتعة واإلبداع في التخطيط 
 ألعمال االختبارات

  من خالل التخطيط المنظم والمبرمج
يتم إعداد سجالت أعمال االختبارات 

 وتنظيمها وتوزيع المهام 

بنهاية كل 
 فصل .

  . جهاز حاسب 
  نوربرنامج . 
 مدخل ومدقق بيانات 

 . نور
 . قاعة اجتماعات 

سؤول م
 الحاسب

الوكيل 
 والكاتب

إدارة 
 االختبارات

  على خطة  اإلطالع
 سير االختبارات .

 . التقارير 
  محاضر االجتماعات 

التحقق من أداء عّمال 
 الصيانة  ألعمالهم اليومية 

  مرافق لالزيارات والجواالت المستمرة
 المدرسة .

  تذليل الصعوبات لاالجتماع بالعمال 

 مستمرة
 نةمستلزمات الصيا 

 قائد
 المدرسة
 والوكيل

 العاملون
متعهد 
 النظافة

   االطالع على
حول جودة  المتعهدتقارير 

 أداء العمال



 

 
     21 

 السجالت وامللفات املدرسية وتفعيلها  . احملـــــــور الرئيــــــــس : : -خامسا  

 تنظيم السجالت املدرسية وتوظيفهـا   .  -8 اهلدف االسرتاتيجي العام:
  

 تفصيليةاألهداف ال
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

الدليل اإلجرائي سجالت  تفعيلت  -
 الثالث والدليل التنظيمي للمدارس

تفعيل السجالت المنظمة ألعمال  -
 الموظفين والمعلمين بدقة وفاعلية 

ء وانضباط الموظفين متابعة أدا -
والمعلمين والحد من تأخرهم أو 

 غيابهم 
صف للكيفية التي تمت بها و  -

دليل اإلجرائي تفعيل سجالت ال
 . والتنظيمي 

تحديد معوقات تفعيل السجالت   -
 المدرسية .

 التقويم الذاتي للمدرسة  -

  إعداد السجالت والملفات اإلدارية والمدرسية
ي الدليل والتي تنظم العمل حسب ما ورد ف

 الثالث اإلجرائي
  يتم توزيع مهمة متابعة وتفعيل السجالت على

 اإلداريين وتحديد مسؤوليات كل واحد 
  من خالل متابعة السجالت وتطبيق آلية تنفيذها

يمكن المساهمة في  تحقيق قدر من االنضباط 
 داخل المدرسة .

  ًمن خالل الزيارات والجوالت يتم إعداد تقريرا
م إنجازه في تفعيل السجالت ختامياُ عما ت

  لكونها مرجعية فكرية موثقة عن أعمال المدرسة
  ومن خاللها يمكن التوصل إلى نواحي القصور

  إن وجدت والمسبب في إحداثها
   تنفيذ التقييم الذاتي للمدرسة من قبل لجنة

 الجودة 
مرة

مست
 

 . سجالت 
 الثالث  الدليل اإلجرائي 
 . آلة تصوير 
 . أجهزة حاسب آلي 
 . برامج حاسوبية 
 مراجع 

قائد 
 المدرسة
والوكيل 
 والكاتب

 المعلمون

إدارة اإلشراف 
 التربوي .

 

تقنيات ال
 . التربوية

  على  اإلطالع
 السجالت وتفقدهةةا

   محاضر االجتماع.
 باإلداريين .

  تقلص نسبة التأخر
 اليومي .

  زيارة اإلداريين في
  واإلطالعمكاتبهم 

على األعمال الموكلة 
ن حالل إليهم م

 السجالت .
  االطالع على تقرير

لجنة ) الجودة 
 (القييم الذاتي 
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 تنظيم خطط و برامج النشاط واإلرشاد الطالبي. -2 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند يالرئيس

مشاركة جميع العاملين في رسم 
االستراتيجية خطة المدرسة 

 والتشغيلية

  قبل بداية العام نبدأ بالتعاون مع
الوكيلين والمرشد رائد النشاط 

والمعلمين برسم خطة المدرسة  كل 
 فيما يخصه .

قبل بداية 
 العام

  . غرفة االجتماعات 
 . ورق 
  آلة تصوير 

 قائد المدرسة

 الوكيل

 مرشدال

 رائد النشاط

 المعلمون

الدليل 
 اإلجرائي 

السجالت 
 القديمة

- 
  على  اإلطالع

ها نتماالخطط ومز 
مع خطة المدرسة 

 . التشغيلية

متابعة  تفعيل السجالت لقياس أثر 
 تنفيذ األنشطة

  من خالل اجتماع وكيل المدرسة برائد
النشاط لرسم خطة النشاط وآلية تفعيل 

 سجالت النشاط

 الت .سج   مستمرة
 غرفة النشاط 

 رائد النشاط الوكيل
إدارة النشاط 

 الطالبي

 على  اإلطالع
سجالت النشاط 

 واالنجازات 

تحديد مشاركات جماعات النشاط 
 وتطوير مهارتها

  الزيارات الدورية لمقر جماعات النشاط
 على سجالتها واإلطالع

 أثناء العام
  . سجالت 
 

 رائد النشاط
 مشرفو

 الجماعات
= 

  والتقارير المتابعة ، 

 تنظيم برامج التوجيه واإلرشاد . 
 على سجالت المرشد وذلك  اإلطالع

بزيارته والوقوف على انجازاته وتفعيله 
 لسجالته

 طوال العام
  سجالت المرشد 

المرشد 
 الطالبي

 الوكيل
مشرف التوجيه 

 واإلرشاد

  التقارير 
 . المالحظة 
 االنجازات 
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 وتفعيل السجالت التقنية ومركز التعلم. توفري -4 اهلدف االسرتاتيجي العام:
  

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

 نورتفعيل جميع حقول برنامج 
  في جميع المجاالت  نوريتم توظيف برنامج

 ومنها :
 ة والموظفين والطالب والعهد بيانات المدرس

.. 

 مستمرة
 . جهاز حاسب 
  نوربرنامج . 
 . طابعة 
 مدخل بيانات 

 الكاتب الوكيل
مركز المعلومات 
 والحاسب اآللي

  . اإلحصائيات 
 االطالع على البيانات 

 والتقارير من برنامج نور

تنظيم ملفات الوارد والصادر الخاصة 
 بالبريد اإللكتروني .

 ي البريد االلكتروني وذلك باالشتراك ف
 واستقباله وتنظيمه

 مستمرة

 . جهاز حاسب 
  برنامج األوت لكوك 
  اشترك انتر نت 
 . اشترك في الخدمة 
 طابعة 

 الوكيل الكاتب
مركز المعلومات 
 والحاسب اآللي

   االطالع على البريد 
   االطالع على سجل

 الصادر والوارد

 واإلطالعها من خالل تنظيم سجالت  تهيئة المكتبة  المدرسية 
 على سجل المشرف والتأكد من تفعيلها

 المكتبة .  خالل العام
  سجالت 

مشرف 
 المكتبة

 التقنيات التربوية الوكيل
  . زيارة المكتبة 
  التقارير 
 السجالت 

توفير األجهزة واألدوات  لتنفيذ 
 المناهج وتنظيمها  

  وهي األدوات واألجهزة الخاصة
سجالت  بالمختبر المدرسي  واالطالع على

 العهد ..

 المختبر .   مستمرة
 أدوات وسجالت المختبر 

محضر 
 المختبر

 إدارة التقنيات معلمو العلوم
   الزيارات

واالطالع على السجالت 
 والتقارير .
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 النشاط الطالبي  . احملـــــــور الرئيــــــــس : : -سادسا  

 ة وخلق فرص  للتنافس الشريف بينها .تكوين مجاعات النشاط الطالبي -8 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

بث روح المنافسة الشريفة بين 
 جماعات النشاط وجماعات الفصول 

 

 ل .حفز واستثارة الهمم لزيادة التفاع

إنجاز الطالب في هندسة  تقويم
 الفصول .

إبراز تفاعل الطالب مع النشاطات 
 العملية

  يتم تكوين لجنة لتقويم أنشطة
المدرسة وفق معايير متفق عليها يتم 

 اإلعالن عنها .
 النشاط بإطالق  تقوم جماعة

الي والطالب المثالي مثمسابقة الفصل ال
وتقوم لجنة التقويم بتحديد معايير 

 ابقة .المس
  إشراك الطالب في المسابقات

العلمية بما يتناسب مع أعمارهم 
ومستواهم وفق ما يعلن عنه  من قسم 

 النشاط العلمي

 مستمرة

 ات النشاط .و أد

 

 سجالت أنشطة

 

 

 ورش عمل .

 

 جوائز وهدايا

الوكيل رائد 
 النشاط

 

مشرفو 
الجماعات 

 الطالب
 إدارة النشاط

  استعراض
 السجالت .

 

 

 نشطة انجازات األ
 والمسابقات .

 

 التقارير المصورة 
 

  تكريم الفائزين 
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 خدمة املناهج الدراسية . -2 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

علم التحقق من حدوث الت -
لدى الطالب مما درسوه 

 المواد المختلفة

  يتم ا إلعالن عن مسابقة بين الفصول
 في المقررات الدراسية .

  يتم تكليف المعلمين بوضع نماذج
 لألسئلة واألجوبة  ويكرم الفائزين

منتصف 
 الفصل

 . مقر للمسابقة 
 . نماذج أسئلة 
 هدايا 

 رائد النشاط

معلمو 
 المواد

لجنة 
تحكيم من 
 المعلمين

- 
  االطالع على آلية

 المسابقة .
 . التقرير 

تدعيم المعلومات المنهجية  -
 وتقريبها إلى أذهان الطالب 

  بربط ما يتلقاه الطالب بالنشاط من خالل
المعارض والرحالت والمسابقات وتدريب 

 المعلمين على  أساليب الربط 
 مقر االجتماعات .   أثناء العام

 . رحلة 
 الوكيل

معلمو 
 المواد

يب التدر 
 التربوي

  قارير ما بعد ت
 المعارض والرحاالت 

  صور 

تطبيق المعلومات النظرية في  -
 المواقف العلمية . 

 وتوزيعهم على   بإشراك جميع الطال
 جماعات النشاط بحسب ميولهم .

سجل النشاط    أثناء العام
 والجماعات

مشرفو 
 األنشطة

رائد 
 النشاط

التطوير 
 التربوي

   المالحظة وتقارير
 رات الصفةالزيا

تفعيل حصة النشاط الواردة  -
ضمن الجدول األسبوعي  

 في صنع الوسائل ةوالمساهم

  والتي من خاللها يتم تنفيذ  البرامج العامة التي
يقصد بها البرامج التي يشترك جميع الطالب 

 إلنتاجفيها والتي يتم توجيه جزء من أنشطتها 
 .الوسائل العلمية التي تخدم المنهج المدرسي 

 الل العامخ
  . مواد خام 
 . جدول 
 . جماعات وبرامج 
 مقر الجماعات 

رائد 
 النشاط

مشرفو 
 الجماعات

 إدارة النشاط
 . التقارير 
  االطالع على

 منتجات الجماعات 
 . الصور 
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 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 حتقيق رغبات وميول الطالب وصقل مواهبهم ومهاراتهم وإبداعاتهم املتنوعة    -4

 لتفصيليةاألهداف ا
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 التاريخ

 الفترة
 المتطلبات

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي إلى من

تنمية مهارة االبتكار  -
والبحث والتجريب 

 لدى الطالب

   بعمل ورش تدريبية للمعلمين في
كيفية المساهمة في إعداد جيل 

يه ويبنى مفهوم يعتز بتراثه وماض
التفكير العلمي المنطقي 

 واالبتكاري لمواجهة العالم .

خالل 
 العام

- - 
 . نشرات 
 . ورش عمل 
 قاعة اجتماعات 

قائد 
 المدرسة

رائد 
 النشاط

مشرف 
اإلرشاد 
 الطالبي

   صور النشرات 
  أثر ورش العمل

على المعلمين 
 والطالب .

صقل مواهب الطالب  -
اإلبداعية في مجال 

لمسرحي الكتابة وا
 واإللقاء والتعبير  .

  يتركز في برامج األنشطة الثقافية
وتدريب الطالب على إعداد 
 وتنفيذ وإخراج هذه األنشطة 

 - - أثناء العام
 . كتب ومراجع 
 . نشرات 
 . طالب 
 هدايا 

رائد 
 النشاط

مشرف 
 المجال
 الثقافي

النشاط  
 الطالبي

  انجازات الجماعة
وتقاريرها 

 ومشاركتها 

وم كون تدعيم مفه -
 الطالب محور النشاط

  ينبغي أن تعد برامج النشاط
على الموازنة بينها وبين  
رغبات وحاجات الطالب 

 ومواهبه 

 - - أثناء العام
 قاعة االجتماعات 

رائد 
 النشاط 

 المعلمون
المشرف 

 قالمنس

  البرامج التي
وضعت من أجل 
صقل المواهب 

 . واإلبداعات
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 مة البيئة واجملتمع  .خد -3 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

 توجيه القدرات  -
  عن طريق النشاط يتم الكشف عن المواهب

وبالتالي يتم توجيهها لخدمة الفرد والجماعة 
 ثم المجتمع 

 خالل العام
  رائد النشاط  برامج وأنشطة متنوعة 

مشرفو 
 الجماعات

 رعاية الموهوبين

 إدارة النشاط

   قياس أثر البرامج
ها على الفرد دو ومرد

 والمجتمع 

 تقديم الخدمات العامة -
  من خالل المشاركة في أسابيع الخدمة العامة

 ، وتنظيم برامج توعويه  سلوكية وأخالقية 

حسب خطة 
 تعاميم وخطة إدارة النشاط  نشاطإدارة ال

رائد النشاط 
 والوكيل

مشرفو 
 الجماعات

مؤسسات 
المجتمع ذات 

 العالقة 
 مشاركات المدرسة 

إعداد أجيال واعدة لبناء الحركة  -
 الرياضية الوطنية

  لقاءات مع معلم التربية البدنية  للوقوف على
الطالب ذوي المهارات الرياضية وتقديم 

 الدعم لهم .

حسب 
شاركات الم

واألنشطة 
 المطروحة

  أدوات رياضية وأجهزة 
 . مالعب 
 . العبون 
 جوائز 

معلم التربية 
 البدنية

 رائد النشاط
النشاط الرياضي 

 والكشفي
  المركز التي حققها

 الطالب .
  تقارير المشاركات 

 إعداد التقرير الختامي لألنشطة -
  يتم عرض برامج  وأنشطة المدرسة وإنجازاتها

قبات التي اعترضت طريق والصعوبات والع
 التنفيذ

 نهاية العام
   إدارة النشاط الوكيل رائد النشاط تقرير 

 على التقرير . اإلطالع 
  ملحوظات إدارة النشاط

 الطالبي
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 املبىن املدرسي . احملـــــــور الرئيــــــــس : : -سابعا  

 .ملدرسي وممتلكاتهاحملافظة على نظافة وسالمة املبىن ا -8 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

التفقد المستمر لمبنى المدرسة  -
 ومرافقه .

 

إشراك المعلمون والطالب في  -
 المحافظة على النظافة العامة 

  ل أوال بأول .األعطا إصالح 
  برامج ومسابقات يخدم هذا تنفيذ

 الجانب 
 الجواالت المستمرة على مرافق المدرسة 
  الصيانة الدورية لمرافق المدرسة 

 طوال العام

 . أورق وسجالت 
 مواد سباكة وكهرباء 
 . مواد تنظيف 
 عمال 

 

دارة إ
 المدرسة

 

 عمال 

 

 المعلمون

 

 الشؤون الفنية

إدارة الصيانة 
 المدرسية

  فة وسالمة نظا
 المبنى
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 تهيئة البيئة املدرسة اجلاذبة  . -2 اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

التفقد المستمر لمبنى المدرسة  -
 ومرافقه .

المعلمون والطالب في  إشراك -
 المحافظة على النظافة العامة 

  األعطال أوال بأول . إصالح 
  تنفيذ برامج ومسابقات يخدم هذا

 الجانب 
 الجواالت المستمرة على مرافق المدرسة 

 طوال العام
 . أورق وسجالت 
 مواد سباكة وكهرباء 
 . مواد تنظيف 
 عمال 

دارة إ
 المدرسة

 عمال 

 متعهد النظافة المعلمون
 نظافة وسالمة المبنى 
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 ويل أمر الطالب . احملـــــــور الرئيــــــــس : : -ثامنا  

 ربط البيت باملدرسة. اهلدف االسرتاتيجي العام:

 األهداف التفصيلية
 خطة العمل

 األنشطة  والبرامج
 المتطلبات التاريخ

الدعم  مسؤول التنفيذ
 الخارجي

 مؤشرات األداء
 المساند الرئيسي

التعاون مع اآلباء في القضاء على  -
 السلوكيات السيئة .

 

تعميق مفهوم البيت مكمل لعمل  -
 المدرسة .

 

إشراك اآلباء في رسم خطط  -
 المدرسة .

 

التعاون في تحقيق مبدأ التكافل  -
 االجتماعي

  من خالل دعوة أولياء األمور واآلباء يتم
طرح عدد من السلوكيات والظواهر 

 ووضع حلول لها . السلبية لمناقشتها
  عمل برامج لتكريم اآلباء وإشراكهم في

 المناسبات الخاصة بالمدرسة .
 

  من خالل االجتماع ببعض أولياء األمور
المتميزين  يمكن أخذ مقترحاتهم حول 
 سير المدرسة ومناقشة آرائهم اإليجابية 

. 
  لتقديم  الضمان االجتماعيمخاطبة إدارة

 المساعدات للمحتاجين
مرة

مست
 

  . وسائل اتصال 
 . قاعة اجتماعات 
 شهادة شكر 

إدارة 
 المدرسة

 

+ 

 

 المرشد

 الطالبي

 المعلمون

المجتمع 
 المحلي

 

 

 

 

الضمان إدارة 
  االجتماعي

 

 

 

  تواصل أولياء األمور مع
 المدرسة .

 

  انخفاض السلوكيات
 غير المرغوب فيها .

 
  توفر وتقديم

المساعدات  
 للمحتاجين
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 الوصف الوظيفي

  املهام والواجبات واملسئوليات

 والقرار اإلداري القاضي بالتشكيل. 
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 املدرسة قــــائد

 
 سليمان بن محمد قطان االسم

 المدرسة قائد الوظيفي المسمى

 مكتب التعليم بغرب مكة –وزارة التعليم  المباشر المسؤول

 ةالمدرس منسوبي جميع تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
 التربوية المنشودة واألهداف األهداف لتحقيق وتعليميا تربويا المدرسة قيادة

 التعليم وزارة من المعتمدة والتعليمية

 التعليم مكتب مدير التعليم /  إدارة مدير االرتباط التنظيمي

 أرقام النماذج
15-15-15-15-11 

 ومتابعة جميع النماذج والسجالت

 رده في الدليل االجرائي المناطة لكل موظفالوا 

 الواجبات واملسئوليات
عداد عىل الإرشاف  1.  .الاختصاص هجة من واعامتدها للمدرسة الس نوية التشغيلية اخلطة عىل الإرشاف  2. .للمدرسة العامة اخلطة اإ

عداد 3. دارة يف املعنية للجهة وتقدميه للمدرسة ة التشغيل املزيانية اإ  . التعلميمكتب  أ و التعلمي اإ

عداد ومتابعهتا مهنا والتأ كد املدرسة مرافق وهتيئة وتنظمي جتهزي عىل الإرشاف 4.  . الالزمة بشأ هنا التقارير واإ

 .املعمتدة التعلاميت وفق هماهما تنفيذ ومتابعة املدرس ية واللجان واجملالس العمل فرق تفعيل 5.

 . اخملتصة اجلهات مع تأ ميهنا ومتابعة والإدارية يةالتعلي  الهيئة من املدرسة احتياجات حتديد 6.

 .ومشاراكهتم ونشاطاهتم أ عامهلم عىل والاطالع زايرهتم خالل من والإدارية التعليية الهيئة أ داء متابعة 7.

هناء متابعة 8.  .ال س بوعي الزمين والربانمج املقرر عنارص وفق ادلراس ية املواد مجيع لتدريس املعلمني اإ

 .ادلرايس الفصل أ سابيع مجيع عىل املوزعة ادلراس ية للربامج املعلمني تنفيذ ةمتابع 9.

 . ادلرايس العام خالل املدرسة داخل لتدريهبم الالزمة الربامج وضع 11. .أ داهئم رفع يف يسهم مما املدرسة، خارج التدريبية الربامج من والإدارية التعليية الهيئة احتياجات حتديد 10.

 .احلاجة عند الرتبوي اخلبري / اخملتص املرشف دعوة واملبادرة يف املدرسة زايرة معلهم طبيعة تقتيض ممن وغريمه الرتبويني املرشفني مع والتعاون التنس يق 12.

 .املدرسة أ هداف حتقيق يف الإسهام عىل القدرة دلهيم ممن وغريمه بالطال أ مور أ ولياء مع وغريها واللقاءات والاجامتعات التطوعي العمل تفعيل خالل من اجملمتعية الرشاكة يف املدرسة دور تعزيز 13.

طالع تزويد 14.  .مبوجهبا والعمل مضاميهنا لتوضيح معهم وحبهثا الاختصاص هجات من الصادرة وال نظمة واللواحئ التعاممي عىل املدرسة ومنسويب املدرسة جملس واإ

جراءاهتا سالمة مدى من دوالتأ ك والاختبارات التقومي أ عامل عىل الإرشاف 15.  .وال نظمة للواحئ وفقا   اإ

 .التحصيل مس توى من للرفع بشأ هنا يلزم ما واختاذ وحتليلها والاختبارات التقومي نتاجئ ودراسة ومراجعة متابعة16.

 . الاختصاص هجات حتددها اليت التدريب وبرامج واللقاءات الاجامتعات يف املشاركة 17.

جناز أ عامل يف تسهم واليت اعامتدها قبل املرخصة وال هلية احلكومية اجلهات مع فاقياتالت ومراجعة دراسة 18.  .أ هدافها وحتقيق املدرسة اإ

عداد عىل الإرشاف 19. دارة يف للجهات املعنية وتقدميه ادلرايس العام خالل ونشاطاهتا املدرسة لإجنازات الس نوي التقرير اإ  .التعلمي مكتب أ و التعلمي اإ

 .التعلمي لإدارة ورفعها املدريس العمل تطوير يف تسهم اليت املقرتحات تقدمي 20.

عداد 21. عداد املعمتدة، للتعلاميت وفقا   وتسجيلها توثيقها من والتأ كد الرصف معليات ومتابعة للمدرسة، التشغيلية املزيانية مرشوع اإ دارة يف املعنية للجهات وتقدميها الشأ ن هبذا الالزمة التقارير واإ  أ و تعلمي ال  اإ

 .التعلمي مكتب

 .للطالب فامي يقدم الصحية الرشوط توفر ومن لتشغيهل املنظمة الرشوط تطبيق من والتأ كد املدرسة مقصف متابعة 22.

 . معوقاته متطلباته وتذليل واكامتل انتظامه من والتأ كد اليويم العمل وتوجيه الصبايح الاصطفاف برانمج عىل الإرشاف 23.

عاانت ماكفأ ت رصف متابعة 24. عداد 25. . املدرسة يف الطالب واإ  . ذلكل املنظمة للتعلاميت وفقا   املدرسة يف للموظفني الوظيفي ال داء تقومي اإ

جراءات أ ساليب تطوير عىل العمل 26. عداد من التأ كد 27. .حنوه املس ئولني أ داء وتمنية ابس مترار املدرسة يف العمل واإ  .املدرسة بعمل علقةاملت والسجالت امللفات وجتهزي اإ

 . املدريس املبىن وصيانة نظافة عىل الإرشاف 29. .املعمتدة التعلاميت وفق املدرسة داخل من الطارئ العجز معاجلة 28.

ليه يس ند ما بتدريس القيام 30.  .تصاصهاخ  جمال يف املبارش الرئيس قبل من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 31. .الابتدائية املرحةل يف حصص من اإ
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 املـــهام
 

عداد عىل الإرشاف .1  .للمدرسة العامة اخلطة اإ

صدار التاكليف الالزمة للقيام مبهاهمم وفق ادللي .2  ل التنظيي والإجرايئ ملدارس التعلمي العام.توزيع املهام عىل مجيع املوظفني يف املدرسة يف بداية العام ادلرايس وذكل من خالل اإ

عداد املدرسة يف والتعمل التعلمي معليات قيادة .3  .لها الس نوية التشغيلية اخلطة واإ

دارة يف املعنية مع اجلهة للمدرسة التشغيلية املزيانية متابعة .4  . التعلميمكتب  أ و التعلمي اإ

 . املواعيد احملددة يف ادلراسة ء بد قبل املدرسة ت وجتهزيا مرافق وهتيئة وتنظمي جتهزي عىل ف الإرشاف .5

 .اخملتصة اجلهات من تأ ميهنا ومتابعة والإدارية التعليية الهيئة نم املدرسة احتياجات حتديد .6

جراء .7  . مهنم الزائد وحتديد املدرسة يف العاملني بني املفاضةل اإ

 .املعمتدة وفق التعلاميت هماهما تنفيذ ومتابعة علهيا والإرشاف املدرس ية واللجان واجملالس العمل فرق تفعيل .8

 .ونشاطاهتم ومشاراكهتم أ عامهلم عىل والإطالع زايرهتم خالل من والإدارية ييةالتعل  الهيئة أ عامل أ داء متابعة .9

 .والشهرية ال س بوعية املقرر عنارص وفق ادلراس ية املواد لتدريس املعلمني اجناز متابعة .11

 .معهل ل داء الالزمة املتطلبات جبميع وتزويده اجلديد املعمل متابعة ودمع .11

 . فهيا املهين الفعيل اجملمتع مفهوم وتفعيل ادلرايس، العام خالل الالزمة لتدريهبم اخلطط ووضع التدريبية الربامج حتديد يف واملشاركة املدرسة منسويب قدرات املشاركة يف بناء .12

 .تدوير املهام بني والكء املدرسة لك عامني دراس يني ، وذكل لرفع مس توى كفاءهتم وخرباهتم .13

صدار تلكيف داخيل  قائديقوم  .14  يف املدارس اليت ل يتوفر هبا وكيل وفق التشكيالت املدرس ية املعمتدة يتضمن ختفيض نصاب أ حد املعلمنياملدرسة ابإ

 للقيام مبهام وكيل املدرسة. .15

 .املدرسة زايرة معلهم طبيعة تقتيض ممن وغريمه الرتبويني املرشفني مع والتعاون التنس يق .16

طالع تزويد .17  .مبوجهبا والعمل مضاميهنا لتوضيح معهم ومناقش هتا هجات الاختصاص من الصادرة وال نظمة اللواحئو  التعاممي عىل ومنسوبهيا املدرسة جملس واإ

جراءاهتا سالمة مدى من والتأ كد الاختبارات وأ عامل التقومي متابعة نشاطات .18  .للواحئ وال نظمة وفقا   اإ

 .التحصيل ادلرايس مس توى نم للرفع بشأ هنا يلزم ما واختاذ والتقومي الاختبارات نتاجئ دراسة عىل الإرشاف .19

 .التعلميمكتب  أ و التعلمي لإدارة ورفعها املدريس العمل تطوير يف تُسهم اليت املقرتحات تقدمي .21

 .أ هداف املدرسة حتقيق يف سهامالإ  عىل القدرة دلهيم ممن وغريمه الطالب أ مور أ ولياء مع واللقاءات وغريها الاجامتعات وعقد التطوعي العمل تفعيل خالل من الاجامتعي املدرسة دور تعزيز .21

عداد .22  . املعمتدة للتعلاميت وفقا   املدرسة يف للعاملني الوظيفي ال داء تقومي تقارير اإ

عداد متابعة .23 دارة  يف املعنية للجهات وتقدميها ونشاطاهتا املدرسة لإجنازات الس نوي التقرير اإ  .التعلمياإ

عداد التقرير الس نوي لإجنازات املدرسة ونشا .24 دارة متابعة اإ  .التعلميطاهتا وتقدميها للجهات املعنية يف اإ

 .اختصاصه جمال يف هبا يلُكف أ خرى همام أ ية .25

 

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  د. سليمان بن محمد قطان 1
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 وكيل املدرسة للشؤون التعليمية

 محمد حسين المدابغي االسم

 شؤون التعليميةلل المدرسة وكيل الوظيفي المسمى

 المدرسة قائد المباشر المسؤول

 المعلمون تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
 المشاركة في إدارة و قيادة المدرسة 

 وتحسين عمليات التعليم و التعلم و ضمان جودتها

 المدرسة قائد االرتباط التنظيمي

 بقرار إداري لمتفق عليهاحسب   -الدراسية  المواد معلمو الجهات المشرف عليها 

 أرقام النماذج
5-5-7-8-9-51-55-55-51-52-55-55-59-11-19-21-25-25-25-25-21-22-

27-28-29-71-75-75-75-75-71-72-77 

 

 الواجبات واملسئوليات

عداد يف املشاركة  1.  .غيابة حاةل يف املدرسة قائد بأ عامل القيام 2. . للمدرسة العامة اخلطة اإ

 .وتقوميها وتطويرها وأ ساليهبا أ هدافها حيث من ادلراس ية املناجه ىلع التعرف 3.

عداد 4.   .املدرسة يف مع املعنيني ابلتعاون املعلمني عىل التخصص وفق ال نصبة توزيع ومتابعة املدريس اجلدول ووضع اإ

 .املدرسة قائدل وتقدميها هلم املقرتحة التدريبية الربامج ومراجعة ودراسة للمعلمني املهين ابلمنو الاهامتم 6. .قراراهتا تنفيذ متابعة يف والإسهام املدرس ية واللجان اجملالس عضوية يف املشاركة 5. 

والبحوث  الطالب أ عامل وملفات باتوالواج  املشاركة وكشوف املعلمني حتضري عىل والاطالع احلصص الصفية بتنفيذ التعليية الهيئة الزتام مدى من والتأ كد ادلراس ية للفصول ادلورية ابلزايرات القيام 7.

 .دورية بصورة والتقارير

 .ادلرايس أ سابيع الفصل مجيع عىل املوزع الزمين الربانمج حسب املدرس ية للمقررات املعلمني لإهناء واملتابعة الإرشاف 8. 

 .املهنج أ دوات وغريها من ةادلراس ي املادة يف الطالب نشاط وكتاب الطالب لكتاب املعمل تفعيل عىل واملتابعة الإرشاف 9. 

 .املعمتدة للتعلاميت وفقا   واملطابقة ادلرجات ورصد واملراجعة التصحيح سالمة والتأ كد من والاختبارات، املس متر التقومي معلية بتنفيذ املتعلقة الإجراءات مجيع عىل والإرشاف املتابعة 10. 

 .معمل غياب أ و تأ خر حاةل يف الانتظار حصص توزيع 11. 

 . املعلمني قبل من الطالب درجات رصد من التأ كد 13. .والهنائية الفصلية الاختبارات لتنفيذ املدرسة يف العاملني مجيع مع والتنس يق املتابعة 12. 

 .املدرسة داخل املوهوبني للطالب الرعايةو  والتعرف الكشف خطط تنفيذ متابعة 15. .املدرسة قائدل وتقدميها ادلراس ية واملقررات املناجه حول والاقرتاحات املالحظات رصد 14.

 . وصعوابت التعمل اخلاصة الاحتياجات ذوي من ابلطلبة املتعلقة والتعليية الرتبوية العمليات مجيع متابعة 16.

 .تطبيقها مدى من والتأ كد املقرتحة والتعليية الرتبوية الاسرتاتيجيات ودراسة متابعة 17. 

 .املدرسة يف الرتبوية والتقنيات واخملتربات والوسائل التعليية املواد عيلتف  من والتأ كد املتابعة 18. 

عداد اجلدد املعلمني عىل التعرف 19.   .التدريبية الاحتياجات حسب هلم الالزمة التدريبية الربامج وتنفيذ واإ

ثرائ  الربامج لوضع حتصيال   ال قل لتحديد الطاليب املرشد مع الطالب نتاجئ دراسة 20.   .هلم يةالإ

   . املتطورة التعلية والوسائل التعلمي تقنيات لس تخدام وتشجيعهم املعلمني حتفزي  21.

 .الرتبويني املرشفني عن الصادرة التوصيات تنفيذ من والتأ كد املتابعة  22.

     .املدرسة يف التعليية الهيئة عىل الفصول رايدة توزيع 23.

 .التعليية ابلشؤون املتعلقة ايتوالتحد الصعوابت ومعاجلة دراسة 24.

ليه يس ند ما بتدريس القيام 25.    .الابتدائية املرحةل يف حصص من اإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس قبل من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 26.
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 مهام / وكيل املدرسة للشؤون التعليمية

عداد اخلطة العامة للمدرسة. .1  املشاركة يف اإ

 املدرسة يف حال غيابه. قائدأ عامل القيام ب .2

 جدول الاحتياط ومعاجلة ما قد يطرأ  من تأ خر للمعلمني. التأ كد من انتظام ادلراسة وفق ال وقات احملددة ومتابعة دخول املعلمني للحصص وفق اجلدول اليويم أ و .3

بداء امللحوظات واملرئيات بشأ نه. .4  الاطالع عىل تصممي التدريس للمعلمني واإ

 ادلورية للفصول ادلراس ية وتقدمي ادلمع املناسب، والتأ كد من مدى الزتام الهيئة التعليية بأ داءالزايرات  .5

 احلصص الصفية، والاطالع عىل كشوف املشاركة والواجبات وملفات أ عامل الطالب والبحوث والتقارير بصورة دورية. .6

 لب يف املادة ادلراس ية وأ دوات املهنج ال خرى.الإرشاف واملتابعة عىل تفعيل املعمل لكتاب الطالب وكتاب نشاط الطا .7

هناء مجيع املواد ادلراس ية وفق عنارص املقرر والربانمج الزمين ال س بوعي. .8  الإرشاف عىل املعلمني يف اإ

 الإرشاف واملتابعة لإهناء املعلمني للمقررات املدرس ية حسب الربانمج الزمين املوزع عىل مجيع أ سابيع الفصل ادلرايس. .9

 تفعيل املواد التعليية والوسائل واخملتربات ودمج التقنية يف املادة ادلراس ية وفقا  للتخصص. متابعة  .11

 يلزم من التعلاميت والتوجهيات اليت تساعده عىل أ داء معهل ومتابعة تنفيذها . دمع املعمل اجلديد وتزويده بلك ما .11

 درسة.متابعة تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة برعاية املوهوبني داخل امل .12

 املدرسة. قائددراسة امللحوظات والاقرتاحات اليت مت رصدها حول املناجه واملقررات ادلراس ية وتقدميها ل .13

 املدرسة. قائددراسة الربامج التدريبية املقرتحة للمعلمني لزايدة كفاءة معليات التعلمي والتعمل ومتكيهنم وتقدميها ل .14

 ة.ة بتنفيذ معلية التقومي والاختبارات ومتابعهتا للتأ كد من سالمة التصحيح واملراجعة ورصد ادلرجات واملطابقة وفقا  للتعلاميت املعمتدالإرشاف عىل اس تكامل مجيع الإجراءات املتعلق .15

دخال درجاهتم من قبل املعلمني وفقا  للربانمج احلاسويب اخملصص ذلكل. .16  متابعة رصد همارات الطالب واإ

جراء املفاضةل بني املع .17  لمني وفقا  للتخصص لتحديد الزائد مهنم .املشاركة يف اإ

 معاجلة الصعوابت والتحدايت املتعلقة ابلشؤون التعليية. .18

 متابعة الظواهر اليت تظهر يف املدرسة والعناية هبا ومتابعة معاجلهتا . .19

 القيام بأ ي همام أ خرى يلُكف هبا يف جمال اختصاصه. .21

 

 قرار إداري

 الرمحن فقيه النمو جيةالقسم الثانوي  مبدارس عبد  قائدإن 

 _وبناًء على الصالحيات املمنوحة له...قرر ما يلي:
 

يـة حتتـاج إىل   رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون مـن أهميـة قصـوى يف سـري العمليـة التعليميـة علـى أسـاس تربـوي سـليم حيـث أن العمليـة الرتبو                  

املدرسة وجيب عليه أن يكون علـى علـم ودرايـة     قائديعترب املساعد األمين ل للشؤون التعليمية وكيل املدرسةن تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أ

 وعلى أن يتم توزيع املهام اإلدارية والفنية له وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام. بكل ما جيري باملدرسة

 

 رانا ابتداًء من تاريخ التوقيع.* عليه اعتمدوا قرا
 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  محمد حسين المدابغي 1
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 وكيل املدرسة لشؤون الطالب

 محمدغالم احمد مير محمد االسم

 الطالب لشؤون المدرسة وكيل الوظيفي المسمى

 المدرسة قائد المباشر المسؤول

 معلومات مسجل -إداري مساعد - النشاط رائد - بيالطال المرشد تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
 القضايا جميع المدرسة ومعالجة في الطالب شؤون لرعاية والتنظيم التخطيط

 والتعليمية العملية التربوية أهداف يحقق بهم بما المتعلقة

 المدرسة قائد االرتباط التنظيمي

 الطالبي اإلرشاد  -5 الطالبي.  النشاط -5تسجيل.    وال القبول-5 الجهات المشرف عليها

 أرقام النماذج
5-5-5-5-1-2-51-55-55-51-52-55-55-55-59-11-17-19-21-25-25-25-25-

21-22-27-28-29-71-75-75-75-75-71-72-77 
 

 الواجبات واملسئوليات

عداد يف املشاركة  1.  . للمدرسة العامة اخلطة اإ

ىل الطالب نقل ومتابعة التسجيل والنقل عند املطلوبة وامللفات الواثئق من والتأ كد ابملدرسة الطالب قبول عىل الإرشاف 2.   .ال خرى املدارس اإ

عداد 3.   .اخملتصة للجهات لتقدميها ابلطالب اخلاصة واملستندات والواثئق الامنذج اإ

عداد 4.   . الوزارة تعمتدها اليت الربامج من غريه أ و نور برانمج واكامتلها يف وحفظها يهاوتنظ  حتديهثا ومتابعة ابلطالب اخلاصة وامللفات السجالت مجيع اإ

دخال من والتأ كد املتابعة 6. .الفردية الفروق مراعاة من والتأ كد املدرسة يف ادلراس ية الصفوف عىل الطالب توزيع متابعة 5.   .املعمتد النظام عىل الاختبارات نتاجئ مجيع اإ

عد يف املشاركة 7.  .الطالب وتوزيعه عىل التعليية للشؤون املدرسة وكيل مع ابلتنس يق ادلرايس اجلدول اداإ

 .يف املدرسة اجلهات املعنية مع توفريها ومتابعة ادلراس ية، املقررات من املدرسة احتياجات حتديد عىل الإرشاف 8. 

 .درايس لفص لك بداية مع الطالب عىل ادلراس ية واملقررات املناجه توزيع متابعة 9. 

 .املدرسة يف امجلاعة صالة ل داء الطالب متابعة 11. . الشأ ن هذا يف املناس بة الإجراءات واختاذ وانضباطهم وانتظاهمم الطلبة حضور عىل الإرشاف 10. 

 .هبم خلاصةا القضااي اكفة والسلوكية ومعاجلة التحصيلية أ بناهئم مبس توايت وتعريفهم الطالب أ مور أ ولياء واس تقبال اس تدعاء 12.

عداد عىل الإرشاف 13.  دارة وتزويد ابلطالب املتعلقة ادلورية الإحصائيات اإ  .هبا املدرسة اإ

حالهتا مهنا املعدية خاصة املرضية الطالب حالت متابعة 14.   .مهنا للوقاية الالزم واختاذ للعالج واإ

عداد 15.   . التعليية للشؤون مبشاركة املساعد بدوره اللك مقيا من والتأ كد اليومية واملناوابت الإرشاف جدول ومتابعة اإ

 .الطاليب املرشد مع ابلتنس يق ال س باب والتعرف عىل ذلكل اخملصصة السجالت يف تسجيلهم من والتأ كد الصبايح الطالب تأ خر متابعة 16. 

 . الغياب أ س باب عىل والتعرف لإشعارمه ال مور أ ولياء عىل والتصال الطالب غياب متابعة 17. 

حاةل املعلمني من احملالني الطالب متابعة 18.  ىل حالته تس تدعي من واإ     .الطالب وخروج ودخول الصبايح الطابور عىل الإرشاف  19. .الطاليب املرشد اإ

 .وغريها الصبايح والتأ خر الغياب ومتكرري نواملمتزيي واملتفوقني وسلوكيا عقليا   املتأ خرين للطلبة الإرشادية للربامج الطاليب املرشد تنفيذ من واملتابعة . التأ كد20

صدار متابعة  21.  . املدرس ية الإذاعة برامج عىل الإرشاف  22. .الطالب عىل وتوزيعها الاختبارات نتاجئ اإ

  .يتطلهبا اليت وال دوات اللوازم من الطاليب النشاط احتياج توفري متابعة  23.

 .الصفية غري الطالب أ نشطة وبرامج خطط تنفيذ متابعة  24.

  .واملواظبة السلوك لحئة تطبيق  25.

 .اجلوال املدريس برانمج وتفعيل اس تخدام خالل من احمليل واجملمتع والطالب ال مور أ ولياء مع التواصل  26.

عانة أ و نقل من للطالب تقدم اليت اخلدمات مجيع متابعة  27.   .وغريها اغرتاب أ و اإ

ليه يس ند ما بتدريس القيام  28.  .الابتدائية املرحةل يف حصص من اإ

  . اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس قبل من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام  29.
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 مهام/ وكيل املدرسة لشؤون الطالب

عداد اخلطة العامة للمدرسة . .1  املشاركة يف اإ

عداد الربامج اخلاصة بقبول الطالب وتسجيلهم ومتابعهتم واعامتدها ومتابعة تنف  .2  يذها.اإ

ىل املدارس ال خرى. .3  الإرشاف عىل قبول الطالب ابملدرسة والتأ كد من الواثئق املطلوبة عند التسجيل والنقل ومتابعة نقل الطالب اإ

عداد برامج توجهيية للطالب املس تجدين واملنقولني حديثا  للمدرسة واعامتدها ومتابعة تنفيذها ابلتنس يق مع الإرشاد الطاليب . .4  اإ

 أ عامل اجملالس واللجان اخلاصة بشؤون الطالب داخل وخارج املدرسة .املشاركة يف  .5

 تنظمي توزيع الطالب عىل الصفوف ادلراس ية يف املدرسة ابلتنس يق مع جلنة التوجيه والإرشاد. .6

 الإرشاف عىل حتديد احتياجات املدرسة من املقررات ادلراس ية، ومتابعة توفريها ابلتنس يق مع وكيل الشؤون املدرس ية. .7

 تابعة حضور الطلبة وانتظاهمم وانضباطهم.م  .8

دارة املدرسة هبا. .9 عداد الإحصائيات ادلورية املتعلقة هبم وتزويد اإ  الإرشاف عىل قاعدة البياانت اخلاصة ابلطالب واإ

 املتابعة والإرشاف عىل توزيع املقررات ادلراس ية عىل الطلبة مع بداية لك فصل درايس. .11

عداد السجالت وامل .11  لفات اخلاصة ابلطلبة ومتابعة حفظها وحتديهثا.                                                          الإرشاف عىل اإ

عاانت طالب املدرسة ومتابعهتا مع اجلهات املعنية وذكل حسب التنظاميت املعمتدة. .12  الإرشاف عىل رصف ماكفأ ت واإ

 ذكل والتعرف عىل أ س باب الغياب ابلتنس يق مع القبول والتسجيل .متابعة غياب الطالب والتصال بأ ولياء ال مور لإشعارمه ب .13

حالهتا للعالج واختاذ الالزم للوقاية مهنا ابلتنس يق مع املرشد الطاليب. .14  متابعة حالت الطالب املرضية وخاصة املعدية مهنا واإ

شعار امللكفني هبا من الهيئة التعلي  .15  ية وكذكل املرشد الطاليب.متابعة التغيريات اليت تطرأ  عىل وضع الطالب، واإ

 تطبيق لحئة السلوك واملواظبة. .16

 متابعة احتياج النشاط الطاليب من اللوازم وال دوات اليت يتطلهبا. .17

حتياجاهتا من اللوازم وال دوات . .18  الإرشاف عىل برامج النشاط الطاليب ومتابعهتا وحتديد اإ

 متابعة تنفيذ خطط وبرامج أ نشطة الطالب الالصفية. .19

صدار نتاجئ الاختبارات ورصد املهارات وتوزيعها عىل الطالب.متابعة  .21  اإ

دخال مجيع نتاجئ الاختبارات ورصد املهارات عىل النظام احلاسويب املعمتد. .21  املتابعة والتأ كد من اإ

عداد الامنذج والواثئق واملستندات اخلاصة ابلطالب لتقدميها للجهات اخملتصة. .22  الإرشاف عىل اإ

 أ مور الطلبة وتعريفهم مبس توايت أ بناهئم ومعاجلة مجيع القضااي اخلاصة هبم.دعوة واس تقبال أ ولياء  .23

 التواصل مع أ ولياء ال مور والطالب واجملمتع احمليل من خالل اس تخدام وتفعيل برانمج اجلوال املدريس وغريها من الوسائل. .24

 القيام بأ ي همام أ خرى يلُكف هبا يف جمال اختصاصه. .25

 

 قرار إداري

 سم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجيةالق قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_
 

يـة حتتـاج إىل   رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون مـن أهميـة قصـوى يف سـري العمليـة التعليميـة علـى أسـاس تربـوي سـليم حيـث أن العمليـة الرتبو                  

املدرسـة وجيـب عليـه أن يكـون علـى علـم ودرايـة         قائديعترب املساعد األمين ل لشؤون الطالب وكيل املدرسةموظف يف املدرسة ومبا أن  تنظيم واضح لعمل كل

 وعلى أن يتم توزيع املهام اإلدارية والفنية له  وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام. بكل ما جيري باملدرسة
 

 * عليه اعتمدوا قرارانا ابتداًء من تاريخ التوقيع.
 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  محمد غالم احمد مير محمد 1
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 وكيل املدرسة للشؤون املدرسية

 واحلاسب اآللي 

 عبدالحليم بن محمد أمجد االسم

 المدرسية للشؤون المدرسة وكيل الوظيفي المسمى

 المدرسة قائد باشرالم المسؤول

 معلومات مسجل -إداري  مساعد - المختبر محضر- التعلم مصادر أمين تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف

 للعملية التربوية والمساندة اإلدارية الخدمات كافة تقديم على اإلشراف

 واألجهزة األثاث احتياجاتها من تأمين خالل من المدرسة في والتعليمية
 ونظافتها على مرافقها والمحافظة التعليمية لزماتوالمست

 المدرسة قائد االرتباط التنظيمي

 والمختبرات المعامل  -5التعلم     مصادر مركز  -5المساندة   الخدمات-5 الجهات المشرف عليها 

 أرقام النماذج
5-5-51-55-55-51-52-55-55-59-11-19-21-25-25-25-25-21-22-27-28-

29-71-75-75-75-75-71-72-77 

 الواجبات واملسئوليات

عداد يف املشاركة  1.  .للمدرسة العامة اخلطة اإ

 .املدرسة يف املعنيني مع ابلتنس يق وال هجزة واملعدات املواد من املدرسة احتياج حتديد 2. 

 .بشأ هنا الالزمة اذ الإجراءاتواخت املدرس ية واملس تلزمات والكتب والتجهزيات املدريس ال اثث من الاحتياجات توفري متابعة 3. 

عاانت ماكفأ ت رصف عىل الإرشاف 4.   .املعمتدة حسب التنظاميت وذكل املعنية اجلهات مع ومتابعهتا املدرسة طالب واإ

دارة 5.   .ومتابعهتا علهيا والإرشاف املدرسة يف املدريس النقل أ عامل وتنظمي اإ

ىل مهنا حيتاج وما نظافهتا وعىل هل خصصت ملا املدرسة مرافق توظيف عىل الإرشاف 6.   .صيانة اإ

دخالها املدرسة يف ابلعاملني املتعلقة البياانت مجيع حتديث متابعة 7.   . احلاسويب النظام يف واإ

 .النظافة أ و ادلورية الصيانة لإجراء املتعهدين أ و املناس بني الفنيني من املتعاقدين أ عامل متابعة 8. 

عداد املدرسة يف للعاملني اليويم ادلوام جسل متابعة 9.  جراءات قواعد تطبيق من والتأ كد املدرسة مس تودع عىل الإرشاف 10. .بشأ نه الالزمة التقارير واإ  .املس تودعات واإ

 .الشأ ن هبذا الواردة التعاممي وتطبيق الإجازات وتسجيل املوظفني وانرصاف حضور جسل متابعة 11.

عداد 12.   .اخلاصة به والواثئق املعلومات مجيع فيه حيفظ عاملو  ومس تخدم موظف للك ملف وجتهزي اإ

 .لتشغيهل املنظمة التعلاميت والضوابط وتطبيق الصحية الرشوط توفر من والتأ كد املدرسة مقصف عىل القامئني متابعة 13. 

 .املدرسة توبياان معلومات مجيع وحوس بة حرص من التأ كد 15. .املدرسة يف والنظافة الصيانة أ عامل عىل الإرشاف 14. 

صالهحا يتقرر اليت ال صناف متابعة  16. تالفها أ و بيعها أ و اإ نظمة وفقا   املدرس ية العهد من اإ  .التعمل ومصادر واخملتربات للمعامل املس تلزمات اكفة توفر من التأ كد 17. . والتعلاميت لل 

 .للعمل جاهزيهتا ومدى ومصادر التعمل واخملتربات املدرس ية العهد من املعامل يف وغريها واملواد ال هجزة تنظمي من التأ كد 18.

دخال متابعة 19. نظمة وفقا   البياانت وحتديث اإ  .الوزارة من املعمتدة احلاسوبية لل 

عداد  21. .ال يل احلاسب أ هجزة بصيانة يتعلق فامي التعلمي مكتب يف التقنيات مركز مع التنس يق 20.  .سةاملدر  يف ابلعاملني املتعلقة الإحصائيات اإ

عداد  22.  . الطالب وشؤون الشؤون التعليية مع ابلتنس يق ادلرايس العام خالل ونشاطاهتا املدرسة لإجنازات الس نوي التقرير اإ

ليه ما يس ند بتدريس القيام  24. .قراراهتا تنفيذ يف والإسهام املدرس ية واللجان اجملالس يف املشاركة  23.  .الابتدائية املرحةل يف حصص من اإ

 . اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس قبل من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 25.
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 املــهام

عداد يف املشاركة -1      .للمدرسة العامة اخلطة اإ

 . العالقة ابملدرسة ذات اجلهات مع ابلتنس يق وال هجزة واملعدات والوسائل املواد من املدرسة احتياج حتديد -2

 . املدرس ية واملس تلزمات والتجهزيات املدريس وال اثث كتبال  من الاحتياجات توفري متابعة -3

ىل مهنا حيتاج وما ونظافهتا املدرسة مرافق عىل الإرشاف -4  . صيانة اإ

   . التعمل ومصادر واخملتربات للمعامل املس تلزمات مجيع توفر من التأ كد -5

عاانت ماكفأ ت رصف عىل الإرشاف -6  .املعمتدة حسب التنظاميت وذكل املعنية اجلهات مع ومتابعهتا املدرسة طالب واإ

دارة -7   .ومتابعهتا علهيا والإرشاف املدرسة يف املدريس النقل أ عامل وتنظمي اإ

 .ادلورية والصيانة النظافة لإجراء املتعهدين أ و املناس بني الفنيني من املتعاقدين أ عامل متابعة -8

عداد املدرسة يف للعاملني اليويم ادلوام جسل متابعة -9  .بشأ نه زمةالال التقارير واإ

خالء معل مبارشة من - املدرسة يف العاملني شؤون مجيع متابعة -11    . واملعلومات الالزمة واملستندات ابلواثئق املعنيني وتزويد – الوظيفية الإجراءات من وغريها والإجازات بأ نواعها وندب طرف واإ

جراءات قواعد تطبيق من والتأ كد املدرسة مس تودعات عىل الإرشاف -11  . دعاتاملس تو  واإ

  . الصحية الرشوط تطبيق من والتأ كد املدرسة مقصف عىل الإرشاف -12

 . حتديهثا ومتابعة ومنسوبهيا املدرسة وبياانت معلومات مجيع وحوس بة حرص من التأ كد -13

   . دوري بشلك للمدرسة الإلكرتوين املسح تعبئة -14

تالفها أ و بيعها أ و صيانهتا يتقرر اليت ال صناف متابعة -15 نظمة وفقا   اإ  . والتعلاميت لل 

   . املدرسة يف والهنائية الفصلية الاختبارات تنفيذ يف املشاركة -16

جراء يف املشاركة -17  . مهنم الزائد لتحديد العاملني بني املفاضةل اإ

عداد -18  ادلرايس     العام خالل ونشاطاهتا املدرسة لإجنازات الس نوي التقرير اإ

 . صهاختصا جمال يف الوكيل هبا يلُكف أ خرى همام أ ية -19

 

 قرار إداري

 القسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_
 

حتتـاج إىل   يـة رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون مـن أهميـة قصـوى يف سـري العمليـة التعليميـة علـى أسـاس تربـوي سـليم حيـث أن العمليـة الرتبو                  

املدرسة وجيب عليه أن يكون علـى علـم ودرايـة     قائديعترب املساعد األمين ل للشؤون املدرسية وكيل املدرسةتنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن 

 إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام.وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي من أعمال  لهعلى أن يتم توزيع املهام اإلدارية والفنية و بكل ما جيري باملدرسة
 

 * عليه اعتمدوا قرارانا ابتداًء من تاريخ التوقيع.
 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  عبد الحليم بن محمد أمجـــد 1

 

 

 

 



 

 

     9 

 معلمو املواد الدراسية

 

 معلــــــــم + رئيس قسم الوظيفي المسمى

 المباشر المسؤول
 ميواالرتباط التنظي

 حسب التوزيعالمدرسة + الوكالء : قائد

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
 التربوي واالرتقاء بمستواه جوانبها بكافة الطالب شخصية بناء في اإلسهام

 وتدريس وتنظيممحفزة  تعليمية وتعلمية بيئة توفير خالل من والتعليمي

  فيها التعليم والتعلم جودة وىمست لرفع المدرسة في الدراسية المقررات

 نماذج اخرى -11-55-55-55 أرقام النماذج
 

 الواجبات واملسئوليات

 فيه وتؤصل دة لل خرينواملو  امحليد السلوك وتكس به ، املعرفة حب نفسه يف وتغرس ، مواهبه وتراعى وتشعره بقيته ، خشصيته وتمني والطمأ نينة ال من هل حتقق تربوية معامةل ومعاملته الطالب احرتام  1.

 .ابلنفس والثقة الاس تقامة

 الاختبارات مناس بة وبناء تقومي أ ساليب واس تخدام املناس بة الإسرتاتيجيات واختيار التدريس من تصممي املواد ادلراس ية أ هداف حتقيق يتطلبه ما بلك والقيام ، اكمال   احلصص من املقرر النصاب تدريس 2. 

نظمة وفقا   وطبيعة املادة املهنة أ صول تقتضيه حس امب وذكل ، وخارجه الفصل داخل النشاط وتنفيذ ، ورصد ادلرجات ابلتصحيح والقيام ، والرشوط ضوابطال و املواصفات جداول وفق  والتوجهيات لل 

 . الاختصاص هجات من الواردة

دارة توجيه وفق املدرسة معلمي عدد يف الطارئ العجز الغائب وسد املعمل بعمل والقيام الانتظار حصص وشغل الطالب عىل اليويم الإرشاف يف املشاركة 3.   .املدرسة اإ

ليه، يس ند اذلي الفصل رايدة 4.  بداع مواطن وتمنية حتصيلهم ومتابعة ، واجامتعيا   ورعايهتم سلوكيا   الفصل، لطالب الشامل والإرشادي الرتبوي ابدلور والقيام اإ  حالت الضعف وحبث ، دلهيم والتفوق الإ

دارة ومع ، أ مورمه وأ ولياء معلمهيم مع ابلتعاون وذكل ، وعالهجا والتقصري ذا الطاليب املدرسة واملرشد اإ  .ال مر لزم اإ

 . تطبيقها واقع لتطويرها من مناس با يراه ما واقرتاح ، وتقوميها املقررة والكتب ادلراس ية واخلطط املناجه دراسة 5. 

ليه يس ند ما تنفيذ 6.   .ساعات من لهذه الربامج خيصص مبا والالزتام املصاحب وغري املصاحب شاطالن  برامج من اإ

 الواجبات يف تصحيح واستامثرها ، الفراغ حصص أ ثناء املدرسة يف والبقاء الطالب، ملصلحة وخارجه داخل الفصل املدرسة يف وقته واستامثر وهنايهتا احلصص وبداية والانرصاف احلضور مبواعيد التقيد 7. 

عداد ، هاوتقومي   .الصفية وغري الصفية للنشاطات والإعداد التعمل ابملدرسة، مصادر مركز من والاس تفادة ، التعليية الوسائل واإ

 . املدرسة تنظمها اليت واجملالس الاجامتعات حضور 8. 

 .ابملدرسة الالئقة البيئة وحتقيق العمل يةادلراسة وجد انتظام حتقيق شأ نه من ما لك يف ابملدرسة والتعليية الإدارية الهيئة مع التعاون  9. 

 يف ، واملشاركة احلديثة التقنية واس تخدام ، التدريس وتصممي ونظرايته التدريس يف احلديثة والاسرتاتيجياتاملس تجدات  عىل والتعرف ، وتربواي   ,وهمنيا   علميا   الكفاايت ورفع اذلاتية للتمنية .السعي 10

دارة تنظمها العمل اليت وورش التجديدية الرتبوية وادلورات النشاط، جوبرام ، واللجان الاجامتعات  . ذلكل احملددين والوقت التنظمي وفق اخملتص الرتبوي املرشف أ و التعلمي اإ

 .جتارب وخربات من يقدمونه وما به يوصون ما مع الإجيايب والتعامل الرتبويني املرشفني مع التعاون 12. . والتعمل التعلمي معلييت يف والتصالت املعلومات تقنية دمج 11.

 . للرعاية الصحية احملتاجني الطالب عىل والتعرف ، الصحية التوعية برامج يف الفاعةل املشاركة 13.

 .الصفية خالل املالحظة من دراس ي ا الطالب لتقدم املعيقة والنفس ية والاجامتعية الصحية اجلوانب اكتشاف 14.

ىل مفهوم التعلمي مفهوم عن والبعد . النشط املتعمل مبدأ   وحتقيق التدريس أ ثناء الطالب عىل الاعامتد 15.  .التعمل اإ

ىل الطالب تدفع اليت ومصادره التعمل طرائق توظيف 16.  .حوهل ممتحور فاعل تعمل يف املشاركة اإ

 .اجملمتع ومؤسسات ال رسة مع التواصل خالل من جممتعية رشاكة بناء  17.

 . املدرسة خارج والبيئة املدرسة الصفية داخل البيئة بني الربط من ومتكن ، والابتاكر ابملرونة تمتزي للطالب ملتع خربات تصممي 18.

 . اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 20. .يتعلموهنا اليت العلمية املادة بأ مهية الطالب وعي يعزز 19.
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 الـمهـــام
 تدريس املواد واملقررات ادلراس ية ورفع مس توى جودة التعلمي والتعمل يف املدرسة . -2 مي التدريس للمواد واملقررات ادلراس ية يف املدرسة.تصم -1

هناء املقررات ادلراس ية حسب الربانمج الزمين املوزع عىل مجيع أ سابيع الفصل ادلرايس. -3 عداد وتنفيذ ادلروس التطبيقية ، واإ  اإ

 التدريس احلديثة . اسرتاتيجياتتطبيق  -4 وتطبيق كتاب الطالب وكتاب نشاط الطالب يف املادة ادلراس ية وأ دوات املهنج ال خرى.تفعيل  -5

 املشاركة يف رايدة الفصول ادلراس ية وبرامج النشاط الطاليب والقيام ابدلور الرتبوي والإرشادي ورعاية الطالب سلوكيا  واجامتعيا  . -6

 املشاركة يف اجملالس واللجان املدرس ية . -8  الطالب الصفية والواجبات املزنلية وتصحيحها وتقدمي التغذية الراجعة هلم . املأ عمتابعة  -7

بداع والتفوق دلى الطالب وتعزيزها، وحبث حالت الضعف والتقصري وعالهجا. -9  املشاركة يف تمنية جوانب الإ

عداد وتنفيذ معلية التقومي والاختبا -11     رات وتصحيحها وتدقيقها ورصد النتاجئ .اإ

عداد أ س ئةل الاختبارات والإجاابت المنوذجية وفقا  للمعايري واملواصفات احملددة وتسليها يف موعدها . -11  اإ

دخال وتدقيق درجات وهمارات الطالب وفقا  للربانمج احلاسويب . -12  تقدمي املقرتحات لتطوير املقررات ادلراس ية. -13 اإ

 الطالب للمشاركة يف الاختبارات الوطنية. هتيئة -15 دراسة نتاجئ الاختبارات وفقا  للك ختصص وتقدمي التوصيات الالزمة بشأ هنا. -14

 متابعة الطالب والإرشاف علهيم قبل الاصطفاف الصبايح وأ ثناء وهناية ادلوام الرمسي. -16

 ة وعهيم بأ هداف مراحل التعلمي العام.تقدمي املعلومات ال اكدميية والإرشادية للطالب وزايد -17

 التعرف عىل املشالكت والعقبات الشخصية اليت حتول دون قدرة الطالب عىل التحصيل العلمي . -18

 تزويد الطالب ابملهارات ال اكدميية والشخصية اليت متكهنم من فهم ذاهتم وقدرهتم وميوهلم وممارسة دور اجيايب يف العلمية التعليية. -19

كامل ساعات خترهجم. -21  القيام بأ ي همام أ خرى يمت التلكيف هبا يف جمال اختصاصه . -21  مساعدة الطالب يف بناء خطهتم ادلراس ية حىت اإ

 
 

 قرار إداري

 القسم الثانوي  مبدارس عبد الرمحن فقيه النمو جية قائدإن 

 _وبناًء على الصالحيات املمنوحة له...قرر ما يلي:

ىل تنظـيم واضـح لعمـل    ظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون من أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سـليم حيـث أن العمليـة الرتبويـة حتتـاج إ     رغبة يف تن      

وفـق مـا ورد يف     لرؤساء األقسـام تقرر  توزيع املهام  رئيس القسم  له مسئولية إشرافية وتوجيهية وله السلطة لتسهيل العمل وتيسريه ... عليه فقد أن ، حيثيف املدرسة  معلمكل 

 الدليل اإلجرائي من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام  وهي على النحو التالي:
 

 .تنظمي قسمه وتوزيع العمل بني املدرسني وحل ما قد يعرتضهم من مشالكت 2. يف القسم. قائدأ نه عضو يف جملس الإدارة املدرس ية وميثل ال 1.

دارة املدرسة. 3.   تنس يق العمل بني مدريس القسم لتحقيق التعاون املس متر. 4. متابعة تنفيذ قرارات جملس اإ

بالغ  5. هامل من أ ي طالب من طالب القسم. قائداإ  املدرسة أ و جملس الإدارة عن أ ي تقصري أ و اإ

  حتقيق مس توى أ فضل من ال هداف الرتبوية والتعليية.متابعة سري ادلراسة يف القسم و انتظاهما حسب اجلدول ادلرايس والعمل عىل 6.

 املدرسة يف تقومي املدرسني يف قسمة خالل العام ادلرايس. قائداملشاركة مع  8. متابعة أ عامل الاختبارات ابلقسم أ ثناء التصحيح واملراجعة. 7. 

ىل حتقيق أ هداف العلمية الرتبوية والتعليية.  9. دارة املدرسة للوصول اإ ليه اإ  القيام ابل عامل ال خرى اليت تس ندها اإ

 

 

 

 

 التوقيع اسم رئيس القسم القســـم م التوقيع اسم رئيس القسم القســـم م

  مصطفى ابراهيم محمد أحياء 6  احمد حامد الزاهري التربية اإلسالمية  1

  احمد ابراهيم رزيق الرياضيات 7  خالد محمد أنور عليوه اللغة العربية 2

  محمد يحيى ناصف اللغة االنجليزية 8  سهل مصطفى تونسي االجتماعيات والمكتبة والوطنية 3

  محمد سمير زمزم  التربية الرياضية 9  يمانضياء الدين سل أعلم أرض -الكيمياء 4

  طاهر محمد عبد المجيد الحاسب اآللي 10  السيد فاروق محمد  الفيزياء 5
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 املرشد الطالبي

 

 المالكي حمدان ن عطيةسليمان ب االسم

 مرشد طالبي الوظيفي المسمى

 الطالب لشؤون المدرسة وكيل -المدرسة  قائد المباشر المسؤول

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف

 المشكالت وذاته ومعالجة قدراته ومعرفة الطالب شخصية بناء في اإلسهام

 التحصيلي. مستواه لرفعدافعيته  وتعزيز يواجهها التي والصعوبات
 للطالب، والمهني واالجتماعي والتربوي النفسي التوافق تحقيق على العمل

 لها. يتعرضون قد التي المشكالت وحل تنمية شخصياتهم على والمساعدة

 الطالب لشؤون المدرسة وكيل التنظيمي االرتباط

 17-51-55-55-55-55-55 ام النماذجقأر

 

 الواجبات واملسئوليات
 .ال مور وأ ولياء املدرسة مع منسويب ممثرة همنية عالقات وبناء وخدماته وبراجمه والإرشاد التوجيه بأ هداف املدريس اجملمتع تبصري 1.

ماكانهتم عىل والتعرف أ نفسهم فهم يف الطالب مساعدة 2.   .واملهين التعليي اجملال املس تقبلية يف براجمهم لتحديد وميوهلم وقدراهتم اإ

منائية وخدماته والإرشاد التوجيه برامج يذتنف  3.   .الصحية التوعية لربامج والتنس يق ال ولية الإسعافات للطالب واملتضمنة املقدمة العالجية واخلدمات والوقائية الإ

ىل الفصل رائد مع التنس يق 4.   .احلالت اكتشاف عىل تساعد اليت املصادر أ حد ابعتباره علوماتامل تدوين ادلقة يف مراعاة مع تعبئته وكيفية للطالب الشامل املعلومات بسجل الاهامتم اإ

 اجملمتع يف الظاهرة والاجامتعية والصحية والنفس ية والسلوكية التحصيلية املشالكت دراسة وحبث الفردية للحالت العلمية عىل ادلراسة املبنية العالجية الربامج تصممي عىل والعمل اخملتلفة بأ نواعها الفردية احلالت ودراسة حبث 5. 

 .الطالب لشؤون املدرسة وكيل مع ابلتنس يق املدريس

 .املرجوة مهنا ال هداف حيقق ما عىل والعمل ، وتفعيلها ، زمنية خطة وفق اليومية الواجبات مذكرة متابعة 6. 

طار يف قدراهتم ومواههبم ةلتمني املتاحة الإماكانت بتوفري ورعايهتم واملوهوبني املتفوقني الطالب اكتشاف عىل العمل 7.  ىل اس تغاللها عىل والعمل واخلاصة العامة الربامج اإ  .املوهوبني لرعاية الإدارة العامة مع ابلتنس يق ال قىص احلد اإ

 . لالرتقاء مبس توايهتم الالزمة اخلطوات واختاذ وعالهجم تأ خرمه أ س باب ودراسة دراس يا   املتأ خرين الطالب متابعة 8. 

 . ذلكل اخملصص البند عن طريق احملتاجني الطالب مساعدة عىل والعمل املدريس احمليط يف املوجودة الاقتصادية تاحلال دراسة 9. 

ثر ذات ال رسية تاملشالك وحبث معهم والتعاون أ راهئم لس تطالع املدريس مع اجلو التكيف عدم أ و السلوك يف سلبية بوادر علهيم تظهر اذلين الطالب أ مور أ ولياء مع فردية لقاءات عقد 10   .أ ولئك الطالب أ حوال يف ال 

 .السلوك وتعديل الشخصية بناء يف أ مورمه وأ ولياء للطالب تدريبية ودورات لقاءات تنظمي 11 

دارة مع ودراس هتا الإحصائية ابملعلومات وتعزيزها الفصلية الاختبارات نتاجئ حرص 12   . املناس بة رشاديةالإ  اخلدمات تقدمي عىل والعمل املدرسة واملعلمني اإ

 . ونفس ية وتربوية اجامتعية مشالكت من اذلين يعانون الطالب مساعدة أ جل من وذكل امجلعي والإرشاد الفردي النفيس الإرشاد بعملية القيام 13 

 .والإرشاد التوجيه بربامج العالقة ذات املدرس ية واجملالس اللجان يف املشاركة 14 

رشادية برامج تقدمي 15  رشادية وفق أ ساليب النفس ية والضغوط واملشالكت الإحباطات مواهجة كيفية توحض اإ  .منظمة اإ

  الفراغ أ وقات لس تغالل الطرق وأ فضل لالس تذاكر الطرق أ فضل توحض اليت خالل الربامج الإرشادية من ادلرايس التحصيل جمال يف الفاعلية حتقق اليت الوقائية والربامج اخلدمات تكثيف 16

 .رسيته عىل واحملافظة للطالب الصحي السجل تعبئة 18. .تعاممي بشأ هنا من يرد ما وفق وذكل الإرشادي للعمل املنظمة والاس امترات السجالت وتنفيذ ةمتابع 17. 

جراء يف املسامهة 19.   تربوية بأ ساليب املساعدات قدميوت الإرشادية الطالب التعليية لتحديد احتياجات واملنطقة املدرسة مس توى عىل الرتبوية وادلراسات البحوث اإ

 .الثانوية املرحةل فهيا لطالب ورشوط القبول العايل التعلمي مؤسسات يف ادلراسة طبيعة عن والنرشات واملطوايت ال دةل توفري 20. 

 .طالب للك منه نسخة عىل احلصول تسهيل و واملهين يالتعلي الطالب دليل تفعيل 22. .العالقة ذات اجلهات مبشاركة درايس عام لك يف ابملدرسة املهنة يوم تنظمي 21 .

 .عهنا والبعد تركها عىل ومساعدهتم هذه العادات اكتساب من ووقايهتم واخملدرات التدخني :مثل السيئة العادات مبضار الطالب تبصري 23.

 .احلديثة التواصل وسائل طريق عن تصل اليت ال خرى ال مم والشعوب وعادات تقليعات تقليد عن والبعد احلس نة الإسالمية ابلعادات المتسك عىل الطالب حث 24 .

 .النقاهة وغريها ومستشفيات التدخني عيادات زايرة مثل للطالب الوقائية الإرشادية الزايرات تنظمي 25. 

 .والثانوية املتوسطة املرحلتني يف للطالب املس تجدين توعوية نرشات وتوزيع الابتدائية املرحةل يف املس تجدين اس تقبال برانمج تنظمي 26 .

 . اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 27. 
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 مهام / املرشد الطالبي

عداد -1   .الإرشادي العمل برامج ومتابعة اإ

 .ةالإعالم املتاح وسائل واستامثر احمليل و املدريس اجملمتع يف وخدماته والإرشاد التوجيه ثقافة نرش -2

 .اجملالت اكفة يف للنجاح وتمنيهتا واجتاهاهتم وميوهلم قدراهتم عىل التعرف يف الطالب مساعدة -3

شعار حصية مشالك من يعانون اذلين الطالب حرص -4  .بذكل التعليية الهيئة واإ

   .املناس بة هلم املساعدات لتقدمي حباجة مه من وحرص للطالب والاقتصادية الاجامتعية احلالت دراسة -5

سرتاتيجيات دراسة فنيات وفق لها العالجية الربامج تصممي و اخملتلفة، بأ نواعها الفردية احلالت اسةدر  -6  .احلاةل واإ

عداد والرتبوية والاجامتعية النفس ية املشالكت ودراسة حبث -7  .لها املناس بة الربامج واإ

عداد -8   .وعالهجا تأ خرمه س بابأ   ودراسة دراس يا   املتأ خرين متابعة و املتفوقني الطالب لتكرمي برانمج اإ

 .املدريس التكيف عدم السلوك أ و و الفكر يف سلبية بوادر علهيم تظهر اذلين للطالب ال مور أ ولياء مع فردية لقاءات عقد -9

   .السلوك وتعديل الشخصية بناء يف أ مورمه وأ ولياء للطالب تدريبية ودورات لقاءات تنظمي -11

  .املناس بة الإرشادية اخلدمات لتقدمي والإرشاد التوجيه جلنة عىل دراس يا  وعرضها واملتأ خرين املتفوقني الطالب وحرص فصليةال  والاختبارات التقومي نتاجئ عىل الاطالع -11

   .مشالكت دلهيم اذلين الطالب ملساعدة امجلعي و الفردي النفيس الإرشاد فنيات تطبيق -12

لكرتونية البواابت من والاس تفادة للطالب املهين الإرشاد -13    .ذات العالقة اجلهات مبشاركة درايس عام لك يف ابملدرسة املهنة يوم واستامثر والتعليية واملراكز التدريبية واملعاهد واللكيات امعاتللج الإ

 .مهنا التخلص تساعدمه عىل اليت الربامج وتقدمي واخملدرات التدخني :مثل السلبية املامرسات مبضار الطالب توعية -14

 . ادلراس ية املراحل يف مجيع الإرشادية الهتيئة برامج و الابتدائية املرحةل يف املس تجدين لطالبا اس تقبال برانمج تنظمي -15

 والإرشاد    التوجيه بربامج العالقة ذات املدرس ية واجملالس اللجان يف املشاركة -16

  .الإساليم ادلين مبادئ ضوء يف الطالب دلى وتعزيزها الإجيابية والسلوكيات السامت تمنية -17

 .وغريها املنطقة مس توى عىل تنفذ اليت والإرشاد التوجيه برامج يف ركةاملشا -18

عداد -19  .اخملتصة للجهات ورفعها والإرشاد التوجيه وخدمات لربامج اخلتامية التقارير اإ

 . اختصاصه جمال يف هبا التلكيف يمت أ خرى همام أ ية -21

 

 

 قرار إداري

 وذجيةالقسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النم قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_

ية حتتاج إىل رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون من أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سليم حيث أن العملية الرتبو      

 اليت والصعوبات املشكالت و اته ومعاجلة قدراته ومعرفة الطالب شخصية بناء يف اإلسهام له املرشد الطالبي تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن

 وحل تنمية شخصياتهم على واملساعدة للطالب، واملهين واالجتماعي والرتبوي النفسي التوافق حتقيق على العملو التحصيلي مستواه دافعيته لرفع وتعزيز يواجهها

 ا.هل يتعرضون قد اليت املشكالت

 .من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام  والتنظيمي عليه مت  توزيع املهام عليكم وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  سليمان بن عطية المالكي 1
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 رائد النشاط ومسؤول اجلودة

 العاصيمحمد محمد حسن  االسم

 النشاط رائد يالوظيف المسمى

 الطالب لشؤون المدرسة وكيل -المدرسة  قائد المباشر المسؤول

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف

لمساندة  وتنظيمها الصفية غير األنشطة لممارسة المالئمة البيئة تهيئة

 التربوية والتعليمية. العملية
المناسبة  البرامج وتنظيم وخارجها المدرسة داخل التربوية البيئة تهيئة

 والتعلم. التعليم لعمليتي المعززة الصفية غير األنشطة لممارسة

 الطالب لشؤون المدرسة وكيل التنظيمي االرتباط

 18-57-52-55-55-51-59-55 أرقام النماذج
 

 الواجبات واملسئوليات

 .اخلاصة الرتبوية الاحتياجات ذلوي نشاطال  برامج تنفيذ متابعة 2.  .الطالبية ال نشطة برامج وتطبيق تنفيذ 1.

 . النشاط الطاليب لتنفيذ الالزمة وال دوات ال هجزة من الطاليب النشاط احتياج حتديد يف املشاركة 3.

دارة أ و التعلمي مكتب يف املدرسة متثيل 4.   .الطالبية والنشاطات الربامج يف مشاراكت املدرسة خيص فامي التعلمي اإ

عدا القيام 5.  عداد القيام 6. . الطالب دلى الإجيابية اجلوانب وتعزيز ، الطالبية املشالكت من للحد برامج دابإ  .املدرسة ومنسويب الطالب من املمتزيين لتكرمي الالزمة املتطلبات ابإ

عداد القيام 7.  . ابملدرسة الطاليب النشاط عىل القامئون حيتاهجا اليت التدريبية والربامج اللقاءات وحضور عقد 8. .واخلارجية ادلاخلية املسابقات لإجراء الالزمة املتطلبات ابإ

رشاكهم يف دورمه وتفعيل ، احمليل واجملمتع الطالب أ مور بأ ولياء الصةل توثيق عىل العمل 9.    . وال نشطة الربامج بدمع النشاط الطاليب واإ

 . الفصول ورواد النشاط برامج عىل املرشفني املعلمني اختيار يف املشاركة 11. . املدرسة داخل شطةال ن  عىل ورغباهتم واجتاهاهتم ميوهلم حسب الطالب بتوزيع القيام 10. 

دارة مع ابلتنس يق النشاط وجمالت الطالبية الفرق تشكيل يف املشاركة 12.  . ومعلمهيا املدرسة اإ

ن اجملالت رؤساء ، فصول عرفاء( الطالبية  اجملالس تشكيل يف املشاركة 13.  خل ..... دية،وال   .)اإ

 . التقارير واملقرتحات التطويرية ورفع واملتابعة التنفيذ أ ساليب واقرتاح الطاليب النشاط) فرتة (حصة تنفيذ متابعة 14. 

عداد 16. . الطالبية املواهب اكتشاف يف املشاركة 15.   .العام ادلرايس يةهنا يف املدرسة لنشاطات اخلتايم التقرير وكذكل والنشاطات، للربامج التقارير اإ

 .خاصة ملفات يف فهيا يقدم ما وحفظ املدرس ية الإذاعة لربامج واملتابعة الإرشاف 17.

عداد 18.   .علهيا والإرشاف املدرسة يف والكشفية والاجامتعية الثقافية والنشاطات الربامج اإ

 .املدرسة يف النشاط لرفع مس توى التعليية والهيئة للطالب التدريبية وادلورات التطويرية والاجامتعات اللقاءات بعقد القيام 19. 

عداد جتهزي 21 . .اكملسابقات واملعارض املنطقة أ و املدرسة مس توى عىل املقامة النشاطات يف املدرسة مشاراكت تنظمي 20.   .ذلكل الالزمة وال هجزة ابملواد وتزويدها النشاط مقرات واإ

 والرايضية العلمية وال دبية وال ندية العامة واملكتبات الهواايت مراكز و املسارح و الكشفية واملراكز واملالعب اجملمعة الطلبة بيوت :مثل للنشاطات متاحة منشأ ت من التعليية الإدارة توفره ما استامثر 22.

 .ال نشطة خلدمة وغريها وتسخريها والتمنوية الاجامتعية واملراكز احلي وأ ندية الش باب وبيوت

 .عام التعلمي لتحسني خمرجات ؛ واس تعداداهتم ميوهلم وتوجيه الطالب مواهب صقل يف الطاليب النشاط اجملالت لستامثر ومرشيف املوهوبني ومعمل الطاليب اكملرشد املدرسة يف اخملتصني مع التنس يق 23. 

 .اخلاصة احتياجاهتم من منبثقة مشرتكة نشاطات خالل من الطاليب واملرشد شاركة املعلمنيلتفاعلهم مب  احللول واقرتاح املدرسة داخل الطاليب النشاط مع املتفاعلني غري الطالب حرص  24.

عداد عىل الإرشاف 25.  دارة مع ال نشطة عىل املرشفني املعلمني تقومي يف املشاركة 26.  .مواقعها وتنظمي واحلائطية الإرشادية اللوحات اإ  .النشاطات بند يف املدرسة اإ

جناز 27. دارة من يرد وما أ عاله يرد مل مما الطاليب النشاط تفعيل لبهيتط  ما لك اإ   املدرسة يف مع املعنيني وابلتنس يق ذلكل املنظمة الضوابط وفق ال نسب ابل سلوب لحقا ، العالقة ذات واجلهات التعلمي اإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش الرئيس من هبا يلكف أ خرى امهم بأ ي القيام 29. .احملددة الرصف أ وجه حسب رصفها ومتابعة النشاط مزيانية رصف متابعة 28. 
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 الـمــهام

 متابعة تنفيذ خطط وبرامج أ نشطة الطالب غري الصفية وتقوميها . .1

 حتديد احتياج املدرسة من اللوازم وال دوات والتجهزيات واملتطلبات اخلاصة ابلنشاط الطاليب ومتابعة تأ ميهنا. .2

كساهبم الاجتاهات الرتبوية السلية وتوزيعهم عىل ال نشطة الرتبوية احملققة ذلكل.تلبية احتياجات الطالب وتمنية  .3  ميوهلم واإ

 تنظمي واثئق وجسالت الطالب وفق التعلاميت والضوابط . .4

 املشاركة يف اختيار املعلمني املرشفني عىل برامج النشاط ورواد الفصول . .5

 ملعنيني يف املدرسة يف تمنيهتا.املشاركة يف اكتشاف املواهب الطالبية والتعاون مع ا .6

عداد ال نشطة وتنفيذها . .7  التنس يق مع املعلمني يف اإ

 تقومي النشاط الطاليب مبا ينسجم مع ال هداف الرتبوية، وتلبية احتياجات الطالب . .8

 النشاط يف املدرسة . عقد اللقاءات والاجامتعات وادلورات التدريبية للطالب والهيئة التعليية والقامئني عىل النشاط لرفع مس توى .9

 تضمني خطة املدرسة برامج وقائية وعالجية تُسهم يف تعزيز اجلوانب الإجيابية دلى الطالب ابلتنس يق مع املرشد الطاليب . .11

 الإعداد والتنظمي لإجراء املسابقات ادلاخلية واخلارجية ابملدرسة وتكرمي الطالب والعاملني فهيا. .11

 الصيفية وأ ندية احلي وفقا  للواحئ والتعلاميت . املشاركة يف تنظمي أ عامل ال نشطة .12

عداد التقارير للربامج وال نشطة والتقرير اخلتايم ل نشطة املدرسة يف هناية العام ادلرايس . .13  توثيق واإ

 تفعيل الربامج التطوعية ادلاخلية واخلارجية ابلتنس يق مع اجلهات املعنية وفق التعلاميت املنظمة ذلكل. .14

 د عرفاء الفصول والفرق الطالبية وجمالت النشاط الطاليب وتشكيلها ابلتنس يق مع وكيل شؤون الطالب.املشاركة يف حتدي .15

نشطة والتدريب الطاليب. .16 عداد املزيانية التشغيلية للمدرسة والإرشاف عىل رصف اخملصص املايل لل   املشاركة يف اإ

 القيام بأ ي همام أ خرى يمت التلكيف هبا يف جمال اختصاصه . .17

 

 

 ار إداريقر

 القسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_

العمل داخل املدرسة وما للتعاون من أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سليم حيث أن العملية الرتبوية حتتاج إىل رغبة يف تنظيم       

الرتبوية  العملية ملساندة وتنظيمها الصفية غري األنشطة ملمارسة املالئمة البيئة تهيئةمن اختصاصه   رائد النشاط تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن

 والتعلم.  التعليم لعملييت املعززة الصفية غري األنشطة املناسبة ملمارسة الربامج وتنظيم وخارجها املدرسة داخل الرتبوية البيئة تهيئةة ووالتعليمي

 .بات ومهام من أعمال إدارية ومسئوليات وواج والتنظيمي عليه مت  توزيع املهام عليكم وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  محمد محمد حسن العاصي 1
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 أمني مصادر تعلم

 + سامر سعيد سمران اليحيوي سهل مصطفى تونسي االسم

 .التعلم مصادر أمين الوظيفي المسمى

 ..المدرسية للشؤون المدرسة وكيل -المدرسة  قائد المباشر المسؤول

 .يوجد ال تجاهه ونالمسؤول

 للوظيفة العام الهدف

 في مصادر التعلم وتفعيل توظيف خالل من والتعلم التعليم بعملية االرتقاء
 .المدرسة

بالعملية  االرتقاء في ُيسهم بما وتنظيمها المدرسة في التعلم مصادر تهيئة
 والتعليمية. التربوية

 المدرسية للشؤون المدرسة وكيل التنظيمي االرتباط

 55-55-55-55-59-55-55 أرقام النماذج
 

 الواجبات واملسئوليات

 .اس تخداهما وكيفية املناس بة التعمل مصادر اختيار عىل والطالب املعلمني مساعدة 1.

رشادمه التعمل مصادر لرواد املرجعية اخلدمة تقدمي 2.   . الالزمة للمعلومات واإ

لهيا وتعديلها والإضافة صيانهتا يف والاس مترار هزيهتاجا عىل واحملافظة التعمل مصادر أ هجزة تشغيل 3.   . وبرجميات مواد من يس تجد ما حسب اإ

عداد عىل العمل 4.   .املدرسة يف التعمل مصادر أ نواع مجليع الالزمة الفهارس اإ

 .الصحيحة اأ ماكهن يف وترتيهبا التعمل مصادر تنظمي 6.  .احملددة التصنيف خطة حسب التعمل مصادر تصنيف عىل العمل 5. 

 .املدرسة ل هداف مناسبهتا لعدم لتقادهما أ و أ و صالحيهتا عدم يرى ما ابستبعاد التوصيات وتقدمي التعمل ملصادر املس متر التقومي 7.

عداد 8.  بالغ ابملناجه صةل لها مصادر من يوجد ملا قوامئ اإ عداد ادلروس يف مهنا لالس تفادة املعلمني واإ  .مهنا لالس تفادة الطالب وتوجيه اإ

عداد اللقاءات وعقد الصفوف خالل زايرة والشامةل من الواسعة والقراءة التعاوين والتعمل اذلايت التعمل همارات تمنية يف املعلمني مع التعاون 9.  خل... النرشات واإ  .اإ

ىل الطالب توجيه يف املعلمني مساعدة 10.  ليه يتوصلون ما تلخيص اإ  .والاس تكشافية البحثية ميوهلم وتمنية بقية الطالب عىل وعرضه به للتحدث اإ

عطاء 11.  لكرتونيا  عن كتابيا ادلروس لهذه والتحضري التعمل مصادر لرواد وتعليية تربوية دروس اإ  املعلومات من نظم والاس تفادة والاس تكشاف البحث مبهارات الطالب وتزويد املعلومات عن البحث كيفية واإ

 .اذلايت والتعمل

جراء يف الطالب مساعدة 13. . للمركز والتقنية الرتبوية اجلوانب يف للمعلمني والفنية الرتبوية ةاملشور تقدمي 12 .  .العلمي البحث اإ

عداد 14.  .التعليية ال هجزة اس تخدام عىل للمعلمني تدريبية برامج اإ

ىل تؤدي اليت التعمل ملصادر والس نوية الفصلية اخلطط وضع 16. .التعمل مبصادر خاصة وتوجهيات وأ نظمة لواحئ من اخملتصة اجلهات من يرد ما تطبيق 15.   .ال هداف حتقيق اإ

 .املهنية كفاايته ترفع من اليت وال ساليب الطرق مبختلف معهل، جمال يف ذاته وتثقيف هماراته تطوير عىل العمل 17 .

عداد يف واملعلمني الطالب مع الاشرتاك 18 .   .والثقافية العلمية نشاطاهتا وتفعيل املصادر مركز جامعة تكوين 19 . . وعلمية ثقافية وبرامج مسابقات اإ

 . توفريها عىل اخملتصة اجلهات مع والعمل املدرسة مناجه بأ نواعها حبيث ختدم التعمل مصادر من املدرسة حتتاجه ما لقرتاح املدرسة يف التعليية الهيئة مع التشاور 20 .

 . جديدة تعمل مصادر من يصل مبا والطالب املعلمني تعريف 21 . 

 .هبا اخلاصة النظامية ابلطرق وتسجيلها التعمل مصادر اس تالم 23 . . مصدر لك عىل ) الورود رمق( العام الرمق وكتابة التسجيل وخمت املدرسة ملكية خبمت التعمل مصادر اس تالم 22 . 

ىل النقل أ و الإرجاع أ و الفقد أ و التلف تفيد معمتدة حمارض رمسية أ و مبذكرات حبتس عندما وذكل العهدة جسل من خصمها يمت اليت التعمل مصادر تسجيل 24 .  . أ خرى هجة اإ

 .املركز مجموعة لإكامل الناقصة ال عداد عىل احلصول عىل والعمل مهنا وصوهل ومتابعة املتأ خر بأ ول أ ول اخلاص السجل يف وصولها وتسجيل ) جمالت أ و حصف( ابدلورايت الاهامتم 25 . 

حصاء 26 .  عداد الغرض لهذا خمصص جسل يف بذكل اخلاصة املعلومات بتدوين وذكل التعمل مصادر نشاطات اإ رساهل املركز يف النشاط عن شهري تقرير واإ  .التعلمي لإدارة واإ

عداد 27 .   . التعمل ملصادر املدرسة فصول زايرة لتنظمي جدول اإ

عارة معلية تنظمي 28 .  رجاعها واملطالبة مهنا املعار ومتابعة عارةلالإ  القابةل التعمل مصادر اإ  .احملدد يف املوعد ابإ

صالح ابملركز اخلاصة الكتب والتوصية بتجليد املصادر مجيع بسالمة والعناية التعمل مبصادر املتعلقة املوجودات عىل احملافظة 29 .   .بأ ول أ ول أ هجزته من يعطب ما واإ

جراء 30 .  . ذلكل الالزمة ارضاحمل ومعل الس نوي اجلرد معلية اإ

عداد 31 . دارة عىل وعرضه مهنا املدرسة واحتياجات التعمل مصادر عن س نوي تقرير اإ رساهل قبل واعامتده املدرسة ملناقش ته اإ  .التعلمي لإدارة اإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش املسؤول من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 32 .
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 مهام / أمني مصادر التعلم

 ياجات املدرسة من املواد التعليية اليت ختدم املناجه واملقررات وتليب الاحتياجات الرتبوية والتعليية يف املدرسة.حتديد احت  -1

 اس تالم مجيع املواد التعليية وتنظيها وترتيهبا والتأ كد مهنا وفقا  للتعلاميت. -2

ىل أ ماكهنا.تنظمي احملتوايت من الكتب واملواد التعليية ال خرى وفهرس هتا وتصنيفها  -3 عادهتا اإ  وترتيهبا مبا يسهل تناولها واإ

عداد البطاقات والالفتات لنظام الفهرسة والتصنيف ومتطلبات نظام احلفظ. -4  اإ

 هتيئة وتشغيل املواد التعليية لس تخداهما من الهيئة التعليية والطالب يف املدرسة. -5

عارهتا داخل املدرسة -6  .تنظمي حركة املواد التعليية وال هجزة واإ

 الالزم هلم. تقدمي ادلمع ل عضاء الهيئة التعليية والطالب ابختيار واس تخدام الربامج والوسائل واملواد التعليية املناس بة ، وتقدمي ادلمع الفين -7

 تقدمي ادلمع ل عضاء الهيئة التعليية والطالب بأ لية اس تخدام وتشغيل املواد . -8

 لت وتلخيص الكتب واملوضوعات مبا يناسب مس توايهتم وقدراهتم.تدريب الطالب عىل أ ساليب البحث وكتابة املقا -9

 املشاركة يف تفعيل املناس بات الثقافية والرتبوية والوطنية حسب خطة املدرسة . -11

 هداف العملية الرتبوية والتعليية ابملدرسة.التقومي املس متر للربامج والوسائل واملواد التعليية وتقدمي التوصيات ابستبعاد ما يرى عدم صالحيهتا لتقادهما أ و لعدم مناسبهتا ل   -11

عداد تقارير دورية توحض حاةل املواد التعليية وحتديد مدى حاجهتا للصيانة ورفعها لوكيل املدرسة للشؤون املدرس ية ومتابعهتا. -12  اإ

عداد وتنظمي جداول اس تخدام مصادر التعمل بشلك دوري والتنس يق مع الهيئة التعليية يف املدرسة بشأ   -13  هنا.اإ

عداد وتنفيذ الربامج التدريبية للهيئة التعليية والطالب يف املدرسة لتدريهبم عىل اس تخدام الربامج واملواد والوسائل التعليية. -14  اإ

اتحة اس تخداهما من الهيئة التعليية والطالب يف املدرسة. -15 عداد النرشات واللقاءات حول املواد التعليية اجلديدة واإ  اإ

جراء اجل -16  رد ادلوري والس نوي لعهد مصادر التعمل.القيام ابإ

 أ ية همام أ خرى يمت التلكيف هبا يف جمال اختصاصه . -17

 

 

 قرار إداري

 القسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_

أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سليم حيث أن العملية الرتبوية حتتاج إىل  رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون من      

 يف مصادر التعلم وتفعيل توظيف خالل من والتعلم التعليم بعملية االرتقاءمن اختصاصه  أمني مصادر التعلم تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن

 والتعليمية. بالعملية الرتبوية االرتقاء يف ُيسهم مبا وتنظيمها املدرسة يف علمالت مصادر تهيئةة واملدرس

 .من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام  والتنظيمي عليه مت  توزيع املهام عليكم وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  سهل مصطفى تونسي 1

 هـ 1438/  12/  19  سعيد سمران اليحيوي سامر 2
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 حمضر خمترب

 الوظيفي المسمى
 ابراهيم عمر محمد لحظه

 حسين سالم االمير الهاشمي

 المباشر المسؤول
 التنظيمي االرتباط

 المدرسية للشؤون المدرسة وكيل -المدرسة  قائد

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
  والمواد الوسائل وتهيئة برالمخت تنظيم

 والتعلم. عمليةالتعليم تساعد في التي واألجهزة

 59-58-57-52-51-51-58-55-55 أرقام النماذج

 

 الواجبات واملسئوليات

 .املدريس ابخملترب يتعلق مما وغريها واملواد واحملاليل وال هجزة ال دوات اس تالم 1.

 .وفقا  للتعلاميت املعمتدة واخملتربات املعامل يف والغاز املياه وحمابس ابيئالكهر والتيار النوافذ قفل من التأ كد 2. 

عداد 3.   .للمعلمني التجارب تنفيذ متابعة جدول مع اخملتربات لنشاط متاكمةل خطة اإ

عداد 4.  .للصيانة حاجهتا مدى وحتديد واملعدات وال هجزة ال دوات حاةل يوحض أ س بوعي تقرير اإ

  .ابخملتربات خيتص أ مر أ ي حول املدرس ية للشؤون ملدرسةا وكيل مع التنس يق 5.

 .واملواد الوسائل من جاهزيهتا من والتأ كد اخملتربات تنظمي 6.

جراء عند السالمة أ مور تطبيق من التأ كد 7.    .جتربة أ ي اإ

 .نهتاهئاا ومتابعة صالحية حفظها سالمة مدى من والتأ كد لها اخملصصة ال ماكن يف الكييائية املواد حفظ 8.

عداد 9.  .واخملتربات املعامل يف واملواد وال هجزة ال دوات ابس تخدام والنرشات الإرشادية اللوحات اإ

لكرتونية الورقية السجالت مجيع اس تكامل 10.  لهيا الرجوع لسهوةل بصورة جيدة وحفظها وتنظيها ابخملترب اخلاصة والإ  .اإ

  .واملوضوع واحلصة اليوم حسب ختربللم  العلوم معلمي لزايرة عام جدول تنظمي 11. 

دارة تزويد 12.  .وال هجزة املواد من اخملترب ابحتياج املدرسة اإ

جراء القيام 13.   .واخملتربات املعامل لعهد والس نوي ادلوري اجلرد ابإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش املسؤول من هبا يلكف أ خرى همام بأ ي القيام 14.
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 مهام / حمضر خمترب

 .وغريها واملواد واحملاليل وال هجزة ال دوات اس تالم  -2 .تنفيذها ومتابعة واعامتدها واخملتربات، للمعامل الالزمة الاحتياجات حتديد  -1

عداد  -3  . املعامل واخملتربات يف واملواد وال هجزة ال دوات ابس تخدام الإرشادية والنرشات اللوحات اإ

 .املعمتدة لالإجراءات وفقا   وحتديهثا عن موجوداهتا واملعلومات البياانت وتدوين واخملتربات ملعاملاب اخلاصة وامللفات السجالت تنظمي  -4

 .اس تخداهما وبعد قبل نظافهتا ومتابعة وترتيهبا وتنظيها واخملتربات املعامل وجتهزي هتيئة  -5

 .مناسب بوقت مواعيد التنفيذ قبل افهي والتجارب الربامج واس تخدام لتنفيذ واخملتربات املعامل وجتهزي حتضري  -6

 .هلم الفين الالزم ادلمع وتقدمي واخملتربات املعامل ابس تخدام التعليية الهيئة ل عضاء ادلمع تقدمي  -7

جراءات تطبيق -8  .املعامل واخملتربات يف احلريق وطفاايت السالمة أ دوات صيانة ومتابعة والسالمة ال من اإ

 .املعمتدة للتعلاميت واخملتربات وفقا   املعامل يف والغاز املياه وحمابس الكهرابيئ التيارو  النوافذ قفل من التأ كد -9

 .دوري واخملتربات بشلك املعامل اس تخدام جداول لتنظمي املدرسة يف التعليية الهيئة مع التنس يق  -11

عداد يف املشاركة  -11  املعنية اجلهات مع ابلتنس يق احمليل واجملمتع والعاملني للطالب وال من والسالمة ال ولية الإسعافات عن والورش التدريبية ادلورات وتقدمي اإ

عداد -12  .ومتابعهتا املدرس ية للشؤون املدرسة لوكيل للصيانة ورفعها حاجهتا مدى وحتديد واملعدات وال هجزة ال دوات حاةل توحض دورية تقارير اإ

جراء القيام -14  .اخملصصة ال ماكن يف وغريها واملواد واحملاليل وال هجزة ال دوات حفظ من التأ كد  -13  .واخملتربات املعامل لعهد والس نوي ادلوري اجلرد ابإ

 . .اختصاصه جمال يف هبا التلكيف يمت أ خرى همام أ ية  -15

  

 

 

 قرار إداري

 القسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية قائدإن 

 له...قرر ما يلي:_وبناًء على الصالحيات الممنوحة 

ية حتتاج إىل رغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون من أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سليم حيث أن العملية الرتبو      

 عمليةالتعليم تساعد يف اليت واألجهزة واملواد لالوسائ وتهيئة املخترب تنظيممن اختصاصه  حمضر املخترب تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن

  والتعلم.
 

 .من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام  والتنظيمي عليه مت  توزيع املهام عليكم وفق ما ورد يف الدليل اإلجرائي

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  ابراهيم عمر محمد لحظة 1

 هـ 1438/  12/  19  ير الهاشميابراهيم سالم االم 2
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 هـ9341هـ/8341حمضر افتتاح خمتربات املدرسة لعام

 
 

هـ مت بعون اهلل فتح خمتربات املدرسة مبعرفة األخوة  34        /           /               :املوافق ………………/ إنه يف يوم

لعام املاضي ،ومت التأكد أيضًا يف اود اجملمن عهدة وأدوات حسب آخر املدرسة، وقد مت التأكد من سالمة ما بها  وإدارة احملضرين

 ومتديدات املياه. ائيةالكهرب التوصيالت من سالمة

 وقد باشر األخوة احملضرين عملهم حسب توزيع العمل عليهم كاًل فيما خيصه من مسئولية للقسم التابع له وهم:

 ....................................ل عن قسم مسئو............................ األستا /  -3

 ....................................مسئول عن قسم ............................. األستا / -2

 ....................................مسئول عن قسم ............................. األستا / -1

 

 

 م واهلل املوافق،،،وعلى ذلك جرى التوقيع بالعل

 

 ........................................  ..............................حمضر املخترب ملادة األحياء

 ........................................  ..............................حمضر املخترب ملادة الفيزياء

 ........................................  ..........................حمضر املخترب ملادة الكيمياء

 

 المدرسة قائد

 د. سليمان محمد قطان
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 سكرتري قائد املدرسة

 عصت سراج فـــايز االسم

  سكرتيرإداري /  الوظيفي المسمى

 المباشر المسؤول
 التنظيمي االرتباط

 المدرسة قائد

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 للوظيفة العام الهدف
 المدرسة. قائدل المساندة والكتابية اإلدارية األعمال تنظيم

 العمل أداء على المدرسة قائد تساعد التي المساندة اإلدارية الخدمات تقديم

 وفاعلية. بكفاءة

 51-58-55-55-55-51-59-58-57-52-51-55-55-55-55 أرقام النماذج

 

 الواجبات واملسئوليات

 .وتعلاميته توصياته وتنفيذ املدرسة قائد عىل وعرضها والرسية العادية لكتابيةا التصالت تنظمي 1.

دارة عن والصادرة الواردة الهاتفية التصالت تنظمي 2.   .تنفيذها ومتابعة وتوثيقها املدرسة اإ

لهيا للرجوع علميةوال  ال سس الفنية وفق وتصنيفها وملفات جسالت يف والواردة الصادرة املدرسة مراسالت وحفظ تنظمي 3.   .احلاجة عند اإ

عداد 4.    .املتعارف علهيا الفنية ال سس وفق املدرسة قائد عىل وعرضها وامللخصات التقدميية العروض اإ

 .املدرسة قائد توجهيات حسب لها والرتتيب والإعداد لالجامتعات ادلعوة 5.

ىل وتوجهيات تعلاميت من املدرسة قائد عن يصدر ما تبليغ 6.  .املدرسة داخل العالقة ذات واجلهات أ مورمه والطالب وأ ولياء والإدارية التعليية ئةالهي  اإ

 .خدمات املدرسة من املس تفيدين ومجيع ال مور وأ ولياء والإدارية التعليية الهيئة اس تفسارات عىل الرد 7. 

        تنفيذها املدرسة ومتابعة دقائ من واعامتدها ووسائل وأ دوات أ هجزة من املدرسة قائد مكتب احتياجات حتديد 8. 

عداد 9. . جنازات عن ادلورية التقارير اإ  .املدرسة قائد مكتب أ نشطة اإ

                   .مقابالته واجامتعاته مواعيد وحتديد زايراته تنظمي عىل والعمل املدرسة قائد وزوار مراجعي اس تقبال 10

 اختصاصه. جمال يف بارشامل  املسؤول من هبا يلكف همام بأ ي القيام - 11
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 املهام

 .بشأ هنا توجهياته وتعلاميته وتنفيذ املدرسة قائد عىل وعرضها والرسية العادية الكتابية التصالت ظميتن .1

دارة عن والصادرة الواردة الهاتفية التصالت تنظمي .2  .وتوثيقها املدرسة اإ

لهيا للرجوع والعلمية الفنية وفق ال سس وتصنيفها ملفاتو  جسالت يف والواردة الصادرة املدرسة مراسالت وحفظ تنظمي .3  .احلاجة عند اإ

عداد .4  .علهيا الفنية املتعارف ال سس وفق املدرسة قائد عىل وعرضها وامللخصات التقدمية العروض اإ

 .املدرسة وخارج تنفيذها داخل ومتابعة وتوثيقها املدرسة قائد واجامتعات وزايرات مقابالت مواعيد تنظمي .5

 .املدرسة قائد توجهيات حسب لها والرتتيب والإعداد لالجامتعات وةادلع .6

ىل وتوجهيات تعلاميت من املدرسة قائد عن يصدر ما تبليغ .7  .والإدارية التعليية الهيئة اإ

 .اختصاصه جمال يف خدمات املدرسة من املس تفيدين ومجيع ال مور وأ ولياء املدرسة منسويب اس تفسارات عىل الرد .8

 .املدرسة قائد من واعامتدها ووسائل وأ دوات أ هجزة من املدرسة قائد مكتب اتاحتياج حتديد .9

عداد .11   .املدرسة واعامتدها قائد عىل وعرضها املدرسة قائد مكتب أ نشطة عن ادلورية التقارير اإ

 .اختصاصه جمال يف هبا يلُكف أ خرى همام أ ية -12           . املدرسة قائد وجسالت ملفات وحفظ تنظمي .11

 

 

 

 رار إداريق

 القسم الثانوي  بمدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية قائدإن 

 وبناًء على الصالحيات الممنوحة له...قرر ما يلي:_

 

ىل ية حتتاج إرغبة يف تنظيم العمل داخل املدرسة وما للتعاون من أهمية قصوى يف سري العملية التعليمية على أساس تربوي سليم حيث أن العملية الرتبو      

 اخلدمات تقديمو املدرسة لقائد املساندة والكتابية اإلدارية األعمال تنظيممن اختصاصه  القائدسكرتري  تنظيم واضح لعمل كل موظف يف املدرسة ومبا أن

  .وفاعلية  بكفاءة العمل أداء على املدرسة قائد تساعد اليت املساندة اإلدارية
 

 .من أعمال إدارية ومسئوليات وواجبات ومهام  والتنظيمي يف الدليل اإلجرائي عليه مت  توزيع املهام عليكم وفق ما ورد

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  عصمت سراج فـــايز 1
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 حارس املدرسة

 حارس الوظيفي المسمى

 درسيةالم الشؤون وكيلالمدرسة+ اإلدارة المالية +  قائدالمدير العام +  المباشر المسؤول

 يوجد ال تجاهه المسؤولون

 وموجداته المدرسة مبنى على الحفاظ للوظيفة العام الهدف

 

 الواجبات واملسئوليات

ىل املدرسة منسويب انرصاف حني من معهل مببارشة احلارس يقوم 1.  التايل . اليوم يف عودهتم حني اإ

 .حيتويه وما املبىن حبراسة القيام 2. 

ل ادلوام انهتاء بعد اخلروج أ و املدرسة بدخول صخش ل ي السامح عدم 3.  ذن اإ  .رمسي ابإ

بالغ 4.   .املعمتدة ال لية وفق طارئ أ ي حدوث عند وخارهجا املدرسة داخل اخملتصة اجلهات اإ

 .بعملهم القيام أ ثناء ادلراسة أ وقات بغري والصيانة النظافة عامل متابعة 5. 

غالق من التأ كد 6.  ط والنوافذ ال بواب اإ  .انهتاء ادلوام بعد املياه وحمابس واملراوح واملكيفات ال نوار فاءواإ

ىل رجال بدخول السامح عدم 7.  ل الرمسي ادلوام أ ثناء البنات مدارس اإ  .املسؤوةل تقدرها اجلهات خاصة ظروف يف اإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش املسؤول من هبا يلكف همام بأ ي القيام 8. 

 

 

 املهام

غالق 1.  .ال بواب  فتح واإ

 .اختصاصه جمال يف املبارش املسؤول من هبا يلكف همام بأ ي القيام -2

  

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19   1

 هـ 1438/  12/  19   2

 هـ 1438/  12/  19   3
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 عامل نظافة

 خدمات عامل الوظيفي المسمى

 المدرسية الشؤون وكيلسة+ اإلدارة المالية + المدر قائدالمدير العام +  المباشر المسؤول

 ال يوجد تجاهه المسؤولون

 العامة الخدمات وتقديم المدرسة نظافة على الحفاظ للوظيفة العام الهدف

 

 واملهام الواجبات واملسئوليات

قفال بفتح يقوم 1.  .املياه وحمابس واملراوح واملكيفات وال نوار والنوافذ ادلاخلية ال بواب واإ

 .املياه ودورات ومرافقها وممراهتا املدرسة وأ فنية الفصول يف النظافة أ عامل متابعة 2. 

 .املدرسة لإدارة الضيافة أ عامل وتقدمي جتهزي 3. 

 .والتعليية الإدارية الهيئتني من لك معل لتسهيل املدرسة داخل وال وراق املعامالت بنقل القيام 4. 

 .ادلوام وقت يةهنا يف املدرسة خلو من يتأ كد 5. 

 اختصاصه. جمال يف املبارش املسؤول من هبا يلكف همام بأ ي القيام 6. 

 

Duties , Responsibilities and Tasks 

 

1-  He opens and closes the inner doors and windows, and turns off the lights, air-conditioners and water taps. 

2- Follow up the cleanliness of classrooms and school yards, paths, rooms and bathrooms 

3- Preparing and introducing the entertainment works for the school management. 

4- Transporting dealings paper inside school to facilitate the work of both the administration and teaching staff. 

5- Making sure that the school is free from students and staff by the end of the school day. 

6- Doing the tasks which are charged by his forthright chairman in his specialty. 

 

 

 التاريخ التوقيع االسم م
 هـ 1438/  12/  19  محمد عزمي 1

 هـ 1438/  12/  19  واوين بين اوكار  2

 هـ 1438/  12/  19  نور محمد يار محمد 3

 هـ 1438/  12/  19  عامر شفيع 4

 هـ 1438/  12/  19  سمير علي  
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  الثانيةاملرحلة 

 

 :خطوات بناء اخلطة التشغيلية

 الدليل التنظيمي المجال

 المهام والتوصيف الوظيفي للتشكيالت المدرسية . المحور

 التنظيمية في توزيع المهام وفق األدلة المعتمدة .تحقيق العدالة  الهدف العام

 تكليف مختلف العاملين في المدرسة بمهامهم وفق التوصيف الوظيفي للدليل التنظيمي . الهدف الخاص

 

 أساليب التنفيذ

 مسؤول التنفيذ

ن التنفيذ
زم

ستهدفة 
الفئة الم

 

التكلفة المتوقعة
 

ي
ج
ر
خا

عم ال
الد

 

ب المتابعة
سالي

أ
 

آلية التقوي
م

ر التنفيذ 
ش
مؤ

 

س
رئي

ال
 

ساند
الم

 

 مراجعة الدليل التنظيمي  -1

 ) التوصيف الوظيفي ( .

 ـ دراسة تخصصات وقدرات العاملين . 2

 ـ تحرير قرارات التكليف ثم طباعتها . 3

 ـ إبالغ المكلفين وأخذ التوقيع باالستالم.  4

سة 
ر
قائد المد

ن
طا

حمد ق
ن م
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د. 
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رتي
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ز
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ضاء الهيئة ا
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ضاء الهيئة ا
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جتما
ا

ل
ألو

ع ا
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أل
ي ا

سة ف
ر
مع قائد المد

 

ق: 
حد  المواف

أل
يوم: ا

1
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/
1
2

/
1
4
3
8

هـ
 

 

 
خذ التواقيع

تم التنفيذ وأ
 

 

ل
جا

الم
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الم

 

 

 

 األهداف التفصيلية

 

 

 أساليب

 التنفيذ

 مسؤول التنفيذ

ن التنفيذ
زم

ستهدفة 
الفئة الم

 

التكلفة المتوقعة
 

ي
ج
ر
خا
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الد

 

ب المتابعة
سالي
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آلية التقويم
ر التنفيذ 
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ي
ظيم

ل التن
الدلي

ن 
جا

س والل
جال

الم
 

 

تشكيل جميع المجالس 

واللجان بالمدرسة بما 

يتفق مع الدليل 

 التنظيمي

 ) االصدار الثالث (

 

 

 

مراجعة الدليل -1

التنظيمي القسم الثالث : 

 المجالس واللجان .

تحديد مؤهالت  -2

 الموظفين وخبراتهم

تحديد األنصبة  -3

القابلة للدخول في 

 التشكيل .

التشكيل وفق  -4

الخبرات والمؤهالت 

 وإمكانية النصاب .

 إصدار القرارات . -5
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خذ 
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التواقيع

 

 

 

 

 

 

 المجال :  العمليات واالجراءات

 

 

 

 م

 

 البرنامج

 المعيار

 المحور

 العنصر

 

 

 

 الهدف الخاص

 

 

 أساليب التنفيذ

ت
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ج
س
ج وال

النماذ
 

 مسؤول التنفيذ

ن التنفيذ
زم

ستهدفة 
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1  

ل
جي

س
ل والت

القبو
 

ع 
ط.

) و.
– 

0
1

 )
 

 
قبول الطالب وفق -1

النطاق الجغرافي 

 الخاص بالمدرسة

تسجيل المواد  -2

لطالب نظام المقررات 

. 

 ترفيع الطالب . -3
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 الثالثةة املرحل 

 

 (.2( والفئوية)7املهام التنفيذية الدورية )

 

 املتكررة يف خطة قائد املدرسة اليومية أبرز املهام 

 

 فل الدوام مع بداية االصطفاف ) الطابور ( الصباحي ويف الوقت احملدد. -2.   احلضور اليومي املبكر حتى أكون قدوة لزمالئي -3

 .ووكيل املدرسة إىل بداية الطابور الصباحي والوقوف مع  أعضاء اهليئة التعليمية قدوة هلم ومع الطالب لتوجيههم وإرشادهمالتنبيه على املعلمني  -1

 متابعة فعاليات الربنامج الرتبوي املقام أثناء االصطفاف الصباحي. -4

األولي ليتمكن املعلم من دخول الفصل مع بداية احلصة األولي األشراف على انصراف مجيع الطالب لفصوهلم مع نهاية الطابور وقبل بداية احلصة  -5

 مباشرة

 .حياملتابعة املستمرة مع وكيل املدرسة واملرشد الطالبي على الطالب املتأخرين ، ووضع الضوابط املناسبة للقضاء على عملية التأخري الصبا -6

 .ى سري العمل داخل الفصول الدراسية ومدي جدية املعلمني مع طالبهماملرور على فصول املدرسة واإلشراف عن بعد وعن قرب أحيانا عل -7

 .االطالع على دفاتر حتضري املعلمني يوميا قدر اإلمكان وخاصة  األقل مستوي يف إعداد الدروس مع استخدام بطاقة خاصة بذلك للمتابعة -8

 التعقيب على غياب الطالب وتأخرهم واستئذانهم من املدرسة. -9

 .د من قيام املراقبني بدورهم الفعلي خالل الدوام ووقت الفسح وأثناء دخول وخروج الطالب وكذلك يف املقصف والساحات الداخلية واخلارجيةالتأك -31

 .متابعة ما يقدم يف مقصف املدرسة ومدي مطابقته للشروط والئحة املقاصف املدرسية -33

 .م معهم وحتقيق رغباتهم قدر اإلمكان أو إقناعهم يف حالة عدم القدرة على حتقيق وجهة نظرهماستقبال أولياء أمور الطالب بروح أخويه والتفاه -32

 .استقبال املشرفني بصورة تليق بهم والتعاون معهم فيما خيدم املصلحة العامة والعمل الرتبوي والعملية التعليمية -31

مشكلة طارئة بني املعلمني والطالب أو بني الطالب أنفسهم أو بني أولياء األمور  التعاون التام مع وكيل املدرسة واملرشد الطالبي على حل أية -34

واء واملعلمني  وحماولة القضاء على أي نوع من أنواع املشكالت اليت حتدث باملدرسة و لك باحلكمة واألسلوب احلسن ليسود اهلدوء والوئام أج

 املدرسة يوميا.

 .ليومية الواردة من إدارة التعليم والرد على ما حيتاج منها أول بأولدراسة مجيع التعاميم واملعامالت ا -35
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 املتكررة يف خطة قائد املدرسة األسبوعيةأبرز املهام 

 م
 متابعة تنظيم ) السجالت / الملفات / النماذج ( المدرسية وفق الدليل اإلجرائي

 التنفيذ المسؤول مسمى ) السجل . الملف . النموذج (

  أ. هنداوي شعبان فات االنجاز الخاصة بالمعلمينمل 1

  اإلدارة/ السكرتارية سجالت متابعة األعداد الكتابي واألعمال التحريرية 2

  وكيل شؤون الطالب سجل استئذان العاملين أثناء الدوام المدرسي الرسمي 3

  أ. حسام الدين الجزار سجل متابعة استراتيجيات التدريس والتعلم النشط 4

  القائد + الوكالء ( 56سجل الزيارات الصفية وفق نموذج )  5

  اإلدارة/ السكرتارية خروج الطالب –مخالفات  –إصابات  –حوادث  –تأخر  -سجالت: غياب 6

  وكيل الشؤون التعليمية جداول االشراف واالحتياط والمناوبة 7

  ال يوجد السجل المالي للميزانية التشغيلية 8

  ال يوجد المالي للصندوق المدرسي السجل 9

  اإلدارة/ السكرتارية التوديع –اطالع الموظفين على التعاميم  –الصادر  –سجالت الوارد  10

  الوكالء سجل متابعة توصيات المشرفين التربويين 11

  الوكالء ملف حفظ نتائج ومخرجات عملية المراجعة والتدقيق الداخلي بالمدرسة 12

  أمين المكتبة زيارات المكتبية لإلداريينسجل ال 13
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  الشهريةأبرز املهام  م
 ش

1 

 ش

2 

 ش

3 

 ش

4 

 ش

5 

 ش

6 

 ش

7 

 ش

8 

         متابعة تطبيق خطة وكيل أو وكالء المدرسة )الخطة العامة للمدرسة(. 1

         بي(.متابعة تطبيق خطة اإلرشاد الطالبي )التقرير الشهري لإلرشاد الطال 2

         متابعة تطبيق خطة النشاط الطالبي. 3

         متابعة تطبيق خطة التوعية اإلسالمية. 4

         متابعة تطبيق خطة المنسق اإلعالمي. 5

         متابعة تطبيق خطة األمن والسالمة في المدرسة. 6

         التميز والجودة.متابعة عقد االجتماع الشهري للجنة  7

  لجنة التميز والجودة هي اللجنة الوحيدة التي تجتمع شهريًا. -

 أما بقية اللجان اجتماعين في الفصل الدراسي كحد أدنى. -

 

 

 

 

 

 

  الفصليةأبرز املهام  م
 المؤشر

1 

 المؤشر

2 

   الوظيفية.الفصلية المقدمة من مختلف العاملين في المدرسة ذات العالقة بأداء مهامهم  دراسة التقارير  1

   دراسة التقارير الفصلية ذات العالقة بخطة التدقيق الداخلي ) التقرير الختامي ( 2

   التوعية االسالمية( –متابعة التقارير الختامية الفصلية الخاصة بخطط البرامج المستقلة ) االرشاد  3

   دراسة المخرجات الفصلية للتحصيل الدراسي من واقع تحليل النتائج 4
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  السنويةأبرز املهام  م
 المؤشر

1 

  بناء برنامج تربوي سنوي لمتابعة ودعم المعلم الجديد مع تزويده بجميع المتطلبات الالزمة ألداء عمله. 1

  تعزيز دور المدرسة االجتماعي من خالل تفعيل العمل التطوعي وفقاً للتعليمات المعتمدة. 2

  سنوي للنشاط الطالبي.متابعة إقامة الحفل الختامي ال 3

  متابعة تعبئة بطاقات تقويم األداء الوظيفي للعاملين في المدرسة ثم بعثها إلى مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة 4

  عمليات الحذف واالضافة ( -اإلرشاد األكاديمي -متابعة العمليات الخاصة بمدارس نظام المقررات ) الخطة الفصلية 5

  ات الخاصة بمدارس نظام المقررات ) خطة الفصل الصيفي (متابعة العملي 6

 

 

* * * 
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 :األولبداية الفصل الدراسي قبل مهام يفرتض إجنازها 

 

 المؤشر ـ التخطيط المدرسي   م
  متابعة إعداد اخلطة العامة للمدرسة وفق التعليمات السارية. 1
  مج( الزمين الذي ُيحقق أهداف اخلطة العامة )اإلسرتاتيجية ـ التفصيلية ـ التنفيذية(.بناء اخلطة الزمنية )التقويم ـ الربنا 2

  ـ البيئة المدرسية  

  متابعة التأكد من سالمة املبنى املدرسي ومرافقه اإلنشائية : )األبواب / النوافذ / الشرفات( وطالئه اخلارجي. 1

  اء )اهليئة اإلدارية / اهليئة التعليمية(.متابعة تهيئة غرف العاملني يف املدرسة : أعض 2

  متابعة تهيئة الفصول الدراسية : )اإلضاءة / التكييف / التهوية(. 3

  متابعة تهيئة أماكن النشاط الطالبي : )املسرح / املتحف / املعرض الفين / .. اخل(. 4

  متابعة تهيئة : )املختربات ـ املعامل( املدرسية. 5

  ة مركز مصادر التعلم.متابعة تهيئ 6

  متابعة تهيئة موقع مصلى املدرسة. 7

  متابعة تهيئة موقع املقصف املدرسي. 6

  متابعة تهيئة الفناء املدرسي لالصطفاف الصباحي. 8

  متابعة تهيئة : )املالعب ـ الصاالت( الرياضية. 9

  متابعة تنظيف وتعقيم خزانات املياه يف املبنى املدرسي. 11

  متابعة تهيئة دورات املياه يف املبنى املدرسي. 11

  متابعة تنسيق : )اللوحات املدرسية / األشكال اجلمالية / األعمال الفنية( يف خمتلف مرافق املبنى املدرسي. 12

  ـ العهد المدرسية 
  متابعة مطابقة عهدة املدرسة مع العهد املوثقة يف السجالت املعتمدة. 1
  خمتلف احتياجات املدرسة األساسية للعام الدراسي احلالي. متابعة تعيني 2
  متابعة توفري العجز يف األثاث : )املكتيب ـ التعليمي(. 3
  متابعة توفري العجز يف وسائل : )األمن ـ السالمة( املدرسية. 4
  متابعة توفري العجز يف مستلزمات اإلسعافات األولية. 5
  مات النشاط الطالبي.متابعة توفري العجز يف خا 6
  متابعة سد احتياجات املختربات املدرسية. 7
  متابعة سد احتياجات مركز مصادر التعلم. 8
  متابعة حتضري : )السجالت / امللفات / النماذج( )الرمسية / التنظيمية(. 9
  متابعة توفري أدوات النظافة يف املدرسة. 11

  ـ الكتب المدرسية 
  د من وصول مجيع الكتب الدراسية للمدرسة.متابعة التأك 1
  متابعة استكمال العجز يف الكتب الدراسية ـ إن وجد ـ وفق النماذج املتبعة. 2
  متابعة فرز الكتب الدراسية إىل جمموعات ـ لكل طالب ـ. 3
  متابعة تهيئة الكتب الدراسية على مكاتب الطالب. 4

  ـ الشؤون الطالبية 
  خطة األسبوع التمهيدي. متابعة إعداد 1
  متابعة إعداد قوائم بأمساء الطالب حبسب الفصول الدراسية. 2
  متابعة تعليق قوائم أمساء الطالب على مقار الفصول الدراسية. 3
  متابعة إعداد قوائم بأمساء الطالب : )املستجدين / املرتفعني / املعيدين(. 4

  ـ الهيئة التعليمية 
  طرف مجيع املعلمني املنقولني من املدرسة وفق قرار حركة التنقالت السنوية. متابعة إخالء 1
  التأكد من اكتمال أعضاء اهليئة التعليمية يف املدرسة حبسب التخصصات. 2
  التأكد من اكتمال أعضاء اهليئة اإلدارية يف املدرسة. 3
  ومتابعة تأمينها من اجلهات املختصة. حتديد احتياجات املدرسة من اهليئة )التعليمية ـ اإلدارية( 4
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 :األولبداية الفصل الدراسي  معمهام يفرتض إجنازها 

 

  ـ توزيع المهام النظامية بين العاملين في المدرسة   م

  تكليف أحد المعلمين بمهام وكيل المدرسة ؛ )في المدارس التي ال يتوفر بها وكيل وفق التشكيالت المدرسية المعتمدة(. 1

  تكليف وكيل المدرسة أو أحد المعلمين فيها بالقيام بعمل التوجيه واإلرشاد الطالبي )في حالة عدم وجود مرشد طالبي(. 2

  تكليف أحد المعلمين في المدرسة رائداً للنشاط الطالبي. 3

  تكليف أحد المعلمين في المدرسة أميناً لمركز مصادر التعلم. 4

  ـ وكالء المدرسة ـ الوكيل الفني( بمهامه خالل العام الدراسي الحالي.إبالغ : )وكيل المدرسة  5
  إبالغ المرشد الطالبي بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 6

  إبالغ رائد النشاط الطالبي بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 7

  إبالغ أمين مركز مصادر التعلم بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 8
  إبالغ محضر المختبر بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 9

  إبالغ محضر الحاسب اآللي بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 10

  إبالغ المعلم المختص بالموهوبين بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 11

  حالي.إبالغ المنسق اإلعالمي في المدرسة بمهامه خالل العام الدراسي ال 12

  إبالغ المسؤول عن األمن والسالمة في المدرسة بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 13

  المدرسة بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. قائدإبالغ سكرتير  14

  إبالغ المساعد اإلداري بمهامه خالل العام الدراسي الحالي. 15

  م الدراسي الحالي.إبالغ مسجل المعلومات بمهامه خالل العا 16

  إبالغ : )المستخدمين ـ عمال الخدمات ـ حارس المدرسة( بمهامهم خالل العام الدراسي الحالي. 17

  ـ الجداول المدرسية 
  متابعة إعداد الجدول الزمني المنظم لفعاليات اليوم الدراسي )الصيفي ـ الشتوي( وفق التنظيم المعتمد. 1
  ص الدراسية األسبوعي.متابعة تنظيم جدول الحص 2

  متابعة تنظيم سجالت : )االحتياط العام أو االنتظار ـ اإلشراف اليومي على الطالب ـ المناوبة اليومية(. 3
  متابعة تنظيم سجالت استخدام مركز مصادر التعلم في المدرسة. 4

  ـ )المجالس ـ اللجان ـ فرق العمل( المدرسية 
  الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. تشكيل مجلس المدرسة ـ وفق 1

  تشكيل مجلس المعلمين ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. 2

  ين بمهامهم.تشكيل لجنة الشراكة المجتمعية ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشارك 3
  تشكيل لجنة التوجيه واإلرشاد ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. 4

  تشكيل لجنة االختبارات للمرحلتين )م ـ ث( ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. 5
  لجودة ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم.تشكيل لجنة التميز وا 6

  تشكيل لجنة الصندوق المدرسي ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. 7

  وإبالغ المشاركين بمهامهم. تشكيل لجنة األمن والسالمة ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، 8

  تشكيل لجنة التوعية اإلسالمية ـ وفق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ـ، وإبالغ المشاركين بمهامهم. 9

  ـ نظام )نور( اإللكتروني 
  متابعة تسجيل بيانات الطالب )المستجدين ـ القدامى( في نظام )نور( اإللكتروني. 1

  انات المدرسة والعاملين فيها في نظام )نور( اإللكتروني.متابعة تحديث بي 2

  ـ االجتماعات التحضيرية 
  عقد االجتماع التحضيري مع المعلمين الجدد للعام الدراسي الحالي. 1
  عقد االجتماع التحضيري لمجلس المعلمين في المدرسة للعام الدراسي الحالي. 2

  ـ مهام أخرى 
  ءات توقيع العقد مع متعهد : )المقصف المدرسي ـ النظافة العامة ـ توريد المياه(.متابعة استكمال إجرا 1
  التأكد من توفر الشروط النظامية في عمالة : )المقصف المدرسي ـ النظافة العامة(. 2

  متابعة استكمال توزيع المعلمين مفردات المنهج الدراسي في دفاتر إعداد الدروس. 3
  نامج إداري تربوي يكفل جدية الدراسة في المدرسة منذ اليوم الدراسي األول.متابعة إعداد بر 4
  متابعة تنظيم اإلفادة من دور اإلذاعة المدرسية : )التربوي ـ التعليمي(. 5
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 :األولالفصل الدراسي   أثناءمهام يفرتض إجنازها 

 المؤشر ـ الخطط التربوية :  م
  درسة.متابعة تنفيذ الخطة العامة للم 1

  متابعة تنفيذ الخطة السنوية لبرنامج اإلرشاد الطالبي. 2
  متابعة تنفيذ الخطة السنوية لبرامج النشاط الطالبي. 3

  متابعة تنفيذ الخطة السنوية لبرامج التوعية اإلسالمية. 4
  متابعة تنفيذ الخطة السنوية لألمن والسالمة المدرسية. 5

  وية لبرنامج استراتيجيات التدريس  والتعلم النشط متابعة تنفيذ الخطة السن 6

 : ـ العهد المدرسية 
  التأكد من تسجيل أمين مركز مصادر التعلم عهده الرسمية وفق نموذج العهدة. 1
  التأكد من تسجيل محضر المختبر المدرسي عهده الرسمية وفق نموذج العهدة. 2

  الرسمية وفق نموذج العهدة. التأكد من تسجيل محضر الحاسب اآللي عهده 3
  التأكد من تسجيل معلم التربية الفنية عهده الرسمية وفق نموذج العهدة. 4

  التأكد من تسجيل معلم التربية الرياضية عهده الرسمية وفق نموذج العهدة. 5

 : ـ مهام أخرى 
  نة( في المدرسة ثم بعثه إلى الجهات المعنية.متابعة حصر جميع الطالب الذين تنطبق عليهم شروط )المكافأة( أو )اإلعا 1

  متابعة التخلص من األصناف المكدسة في مستودع المدرسة )أي : التي لم تعد الحاجة قائمة لها( وفق التعليمات المنظمة. 2
  متابعة تحديث بيانات المعلمين : )التبادل اإللكتروني ـ حركة التنقالت السنوية(. 3

  طريقة اإلجرائية لتطبيق االختبارات التحصيلية للفصل الدراسي األول في المدرسة وفق التعليمات المنظمة.متابعة بناء ال 4
 

 

* * * 
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 :الثانيالفصل الدراسي   أثناءمهام يفرتض إجنازها 

 المؤشر ـ االختبارات المدرسية :  م

  تحصيلية للفصل الدراسي األول )برنامج حّسن( للمرحلة االبتدائية.تقويم خطوات الطريقة اإلجرائية لتطبيق االختبارات ال 1

  تقويم خطوات الطريقة اإلجرائية لتطبيق االختبارات التحصيلية للفصل الدراسي األول للمرحلتين : )المتوسطة ـ الثانوية(. 2
  ختبارات النهائية للفصل الدراسي األول.متابعة : )استخراج ـ دراسة ـ توثيق( الخالصات اإلحصائية لنتائج الطالب في اال 3

  عقد اجتماع لجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي للقيام بالمهام المسندة إليها في الئحة تقويم الطالب. 4
  متابعة : )إعداد ـ تنفيذ( البرامج العالجية للطالب عقب أدائهم االختبارات )الفترية ـ الختامية( الفصلية. 5

 : ـ مهام أخرى 
  متابعة تكريم الطالب )المتفوقين في التحصيل الدراسي ـ المبرزين في فعاليات النشاط الطالبي ( خالل العام الدراسي . 1

  متابعة تكريم المعلمين المشاركين في فعاليات النشاط الطالبي خالل العام الدراسي . 2
  ية للفصل الدراسي الثاني في المدرسة وفق التعليمات المنظمة.متابعة بناء الطريقة اإلجرائية لتطبيق االختبارات التحصيل 3
 

 

 :الثانيالفصل الدراسي   عقب نهاية مهام يفرتض إجنازها 

 المؤشر ـ التطوير المدرسي :  م

  تقويم : )الخطة العامة للمدرسة ـ الخطط المدرسية التخصصية ـ البرامج التربوية( المنفذة خالل العام الدراسي. 1
  تابعة بناء برنامج زمني لتعزيز اإليجابيات المستخلصة من عملية التقويم اإلداري متضمناً عالج جميع جوانب القصور.م 2

 : ـ مهام أخرى 
  متابعة مطابقة العهد المدرسية مع العهد الموثقة في سجالتها وإعداد التقارير الالزمة ذات العالقة بإدارة مراقبة المخزون. 1
  داد التقرير الختامي عن : )الميزانية التشغيلية ـ اإلرشاد الطالبي ـ النشاط الطالبي( ثم بعثه إلى الجهات المعنية.متابعة إع 2
  إعداد التقرير السنوي إلنجازات المدرسة ونشاطاتها )اإلدارة المدرسية( ثم بعثه إلى إدارة التعليم. 3

  العامة للمدرسة للعام القادم ثم تسجيلها في موقع التجهيزات المدرسية. متابعة تجهيز االحتياجات األساسية لبناء الخطة 4
 

 

* * * 
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 الربنامج الزمين املستمر:

 

 إيضاحات عامة المؤشر تاريخ التنفيذ المتوقع : التقويم الزمني الجتماعات المجالس واللجان 1ة  1ة  31 م 
 : ـ مجلس المدرسة 

    س المدرسة خالل الفصل الدراسي األول.االجتماع األول لمجل 1

    االجتماع الثاني لمجلس المدرسة خالل الفصل الدراسي األول. 2
    االجتماع األول لمجلس المدرسة خالل الفصل الدراسي الثاني. 3

    االجتماع الثاني لمجلس المدرسة خالل الفصل الدراسي الثاني. 4

 : ـ مجلس المعلمين 
    التحضيري لمجلس المعلمين في المدرسة. االجتماع 1
    االجتماع األول لمجلس المعلمين في المدرسة خالل الفصل الدراسي األول. 2

    االجتماع الثاني لمجلس المعلمين في المدرسة خالل الفصل الدراسي األول. 3
    .االجتماع األول لمجلس المعلمين في المدرسة خالل الفصل الدراسي الثاني 4

    االجتماع الثاني لمجلس المعلمين في المدرسة خالل الفصل الدراسي الثاني. 5
    االجتماع الختامي لمجلس المعلمين في المدرسة. 6

 : ـ لجنة الشراكة المجتمعية 
    االجتماع األول للجنة الشراكة المجتمعية خالل الفصل الدراسي األول. 1
    شراكة المجتمعية خالل الفصل الدراسي األول.االجتماع الثاني للجنة ال 2

    االجتماع األول للجنة الشراكة المجتمعية خالل الفصل الدراسي الثاني. 3
    االجتماع الثاني للجنة الشراكة المجتمعية خالل الفصل الدراسي الثاني. 4

 : ـ لجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي 
    واإلرشاد الطالبي خالل الفصل الدراسي األول. االجتماع األول للجنة التوجيه 1

    االجتماع الثاني للجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي خالل الفصل الدراسي األول. 2
    االجتماع األول للجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي خالل الفصل الدراسي الثاني. 3

    الل الفصل الدراسي الثاني.االجتماع الثاني للجنة التوجيه واإلرشاد الطالبي خ 4

 : ـ لجنة االختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
    االجتماع األول للجنة االختبارات خالل الفصل الدراسي األول. 1

    االجتماع الثاني للجنة االختبارات خالل الفصل الدراسي األول. 2
    دراسي الثاني.االجتماع األول للجنة االختبارات خالل الفصل ال 3

    االجتماع الثاني للجنة االختبارات خالل الفصل الدراسي الثاني. 4

 : ـ لجنة الصندوق المدرسي 
    االجتماع األول للجنة الصندوق المدرسي خالل الفصل الدراسي األول. 1

    االجتماع الثاني للجنة الصندوق المدرسي خالل الفصل الدراسي األول. 2
    ماع األول للجنة الصندوق المدرسي خالل الفصل الدراسي الثاني.االجت 3

    االجتماع الثاني للجنة الصندوق المدرسي خالل الفصل الدراسي الثاني. 4

 : ـ لجنة األمن والسالمة المدرسية 
    االجتماع األول للجنة األمن والسالمة خالل الفصل الدراسي األول. 1
    جنة األمن والسالمة خالل الفصل الدراسي األول.االجتماع الثاني لل 2

    االجتماع األول للجنة األمن والسالمة خالل الفصل الدراسي الثاني. 3
    االجتماع الثاني للجنة األمن والسالمة خالل الفصل الدراسي الثاني. 4

 : ـ لجنة التوعية اإلسالمية 
    خالل الفصل الدراسي األول. االجتماع األول للجنة التوعية اإلسالمية 1
    االجتماع الثاني للجنة التوعية اإلسالمية خالل الفصل الدراسي األول. 2

    االجتماع األول للجنة التوعية اإلسالمية خالل الفصل الدراسي الثاني. 3
    االجتماع الثاني للجنة التوعية اإلسالمية خالل الفصل الدراسي الثاني. 4
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 التقويم الزمني المقترح لألساليب اإلشرافية ) الجداول المهنية ( 
 المؤشر 2تاريخ التنفيذ المتوقع  المؤشر 1تاريخ التنفيذ المتوقع  المهام م

 : ـ االجتماعات التخصصية 

ي 
س

را
د

ل
م ا

ا
ع

ل
ا

     التربية اإلسالمية . 
     اللغة العربية .

     الدراسات االجتماعية 
     )الرياضيات ـ العلوم( .

     اللغة اإلنجليزية .
     التربية )الفنية ـ الرياضية( 

     الصفوف األولية .
     التخصصات األخرى .

 : ـ الدروس التطبيقية 

ي
س

را
د

ل
م ا

ا
ع

ل
ا

 

     التربية اإلسالمية .
     اللغة العربية .

     الدراسات االجتماعية 
     ضيات ـ العلوم( .)الريا

     اللغة اإلنجليزية .
     التربية )الفنية ـ الرياضية( 

     الصفوف األولية .
     التخصصات األخرى .

 : ـ الزيارات المتبادلة 

ي
س

را
د

ل
م ا

ا
ع

ل
ا

 

     التربية اإلسالمية .
     اللغة العربية .

     الدراسات االجتماعية 
     لعلوم( .)الرياضيات ـ ا

     اللغة اإلنجليزية .
     التربية )الفنية ـ الرياضية( 

     الصفوف األولية .
     التخصصات األخرى .

 : ـ أساليب أخرى 

 
م

ا
ع

ل
ا

ي
س

را
د

ل
ا

     مشغل تربوي  
     ندوة تربوية 

     ورشة تربوية 
     قراءة موجهة 

 3األداة الرابعة في منظومة األداء  برامج ومناشط تضمنتها الخطة وفق 

ي
س

را
د

ل
م ا

ا
ع

ل
ل ا

ال
خ

 

     االستراتيجيات و التعلم النشط )برنامجين على األقل(
     تحسين التحصيل )برنامجين على األقل(

     تعدد أدوات تقويم التحصيل )برنامج على األقل( 
تحليل تحويل الصيغة الرقمية للنتائج إلى صيغة لفضية )برنامج ل

 النتائج(
    

برامج لتقليص الفجوة وفق نتائج القدرات و التحصيلي )برنامج على 
 األقل(

    

     توظيف التقنيات )برنامجين على األقل( 
     تهيئة البيئة الصفية )برنامجين على األقل(

     التطوير المهني للقيادات و للمعلمين )برنامجين على األقل(
     خالقية للطالب )برنامجين على األقل(القيم  األ

تقويم األداء النوعي للمدارس وفق مؤشرات اإلنجاز النوعية المحكمة 
 . )برنامج على األقل(

    

     تفعيل البرامج الوزارية  )كافة البرامج الوزارية(
     برامج للمعلمين الجدد .)برنامج على األقل(

اء اإلشرافي وفق مؤشرات األداء . )برنامج تفعيل برامج لتحسين األد
 على األقل(
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) الجداول المهنية (  للزيارات الصفية للقائد والوكيل  التقويم الزمني المقترح  
 مؤشر  الرابعة لزيارة تاريخ ا مؤشر  الثالثة تاريخ الزيارة  مؤشر  الثانية تاريخ الزيارة  مؤشر تاريخ الزيارة األولى  اسم المعلم  م
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

11          

11          

12          

13          

14          

15          

19          
 

 

) الجداول المهنية (  حريرية  متابعة األعمال الت  
 مؤشر العينة الرابعة  مؤشر العينة الثالثة  مؤشر العينة الثانية  مؤشر العينة األوىل  اسم املعلم  م

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

11          

11          

12          

13          

14          

18          

 

 

 

 لـل مستقـــسج

 لـل مستقـــسج
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 اجملالس واللجــــان
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 الربنامج الزمين اليومي
 توزيع مجيع 

 مفردات املرحلتني على الربنامج الزمين
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 الفصل األول

 هـ 1438  /  12/   23: هـ    إلى 1438  /  12/  19  :من ل األسبوع األو

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           الطاوالت والكراسي حسب الميزانيةتوزيع 

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           تأخرينعدد المعلمين الم

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      تشكيل اللجان والمجالس   برنامج استقبال المعلمين األحد

      ترحيب بالمعلمين الجدد   االجتماع بالوكالء يناالثن

      االطالع على دفاتر التحضير   زيارة المختبر والحاسب الثالثاء

      االجتماع مع مسؤول الجودة   االجتماع برائد النشاط األربعاء

      تسليم الجداول   االجتماع بالمرشد الطالبي الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  تجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال أخرى متفرقة مس
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  11/   11: هـ    إلى 1438  /  12/  26  :من  الثانياألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ نفذلم ي نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           تماع االول لمجلس االدارةعقد االج

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           ألول للجنة خطة االخالءعقد االجتماع ا

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  ألسبوع الحاليأعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل ا 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   اجازة اليوم الوطني   جداول الطالبتسليم    زيارة فصول الطالب األحد

      متابعة البريد   تسليم الكتب االثنين

      لكترونيمتابعة التحضير اال   االجتماع بالطالب الثالثاء

      متابعة الواجبات االلكترونية   االطالع على دفاتر الطالب األربعاء

      متابعة البريد االلكتروني   االجتماع مع مسؤول الجودة الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  11/   18: هـ    إلى 1439  /  11/  14  :من  الثالثاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           جتماع االول للجنة التوجيه واالرشادعقد اال

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر ب والمعلمينتأخر وغياب الطال

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      اجتماع لجنة الشراكة   اجتماع لجنة التوجيه األحد

      متابعة التحضير االلكتروني   اجتماع لجنة التوعية االثنين

      متابعة الواجبات االلكترونية   اجتماع لجنة الجودة الثالثاء

      متابعة البريد االلكتروني   اجتماع لجنة المدرسة األربعاء

      متابعة دفاتر الطالب   اجتماع لجنة السالمة الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  11/   15: هـ    إلى 1439  /  11/  11  :من  الرابعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           شاط والريادةتوزيع الن

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           سي حسب الميزانيةتوزيع الطاوالت والكرا

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة التحضير االلكتروني األحد

         بات االلكترونيةمتابعة الواج االثنين

         متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع الهيئة اإلدارية األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  11/   22: هـ    إلى 1439  /  11/  18  :من  الخامساألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           الجداول على المعلمين توزيع

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           ول للجنة التوجيه واالرشادعقد االجتماع اال

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر نتأخر وغياب الطالب والمعلمي

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 فذلم ين نفذ أعمال مقترحة

      زيارة المختبرات المدرسية   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على الفصول   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع رؤساء االقسام األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  11/   29: هـ    إلى 1439  /  11/  25  :من  السادساألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           معلمينعقد االجتماع االول لعموم ال

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  طط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحاليأعمال أخرى يخ 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على المالعب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

         ة البريد االلكترونيمتابع الثالثاء

         اجتماع مع محضر المختبر األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  12/   16: هـ    إلى 1439  /  12 / 12  :من  السابعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           شراف اليومي والمناوبةتوزيع اال

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           فة العامةالنظا

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      على الفصول جولة   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على المالعب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على المقصف   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   اجتماع مع المرشد الطالبي األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال أخرى متفرقة مستجدة في 
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  12/   13: هـ    إلى 1439  /  12/  19  :من  الثامناألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           ول لمجلس االدارةعقد االجتماع اال

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           نة خطة االخالءعقد االجتماع األول للج

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  لحاليأعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع ا 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      ئج الفترة األولىاظهار نتا   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع لجنة التوعية األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  12/   27: هـ    إلى 1439  /  12/  23  :من  التاسعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           ليومي والمناوبةتوزيع االشراف ا

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           امةالنظافة الع

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 دونب بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      لفصولجولة على ا   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      زيارة صفية   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة تقارير الغياب   اجتماع مع لجنة التوعية األربعاء

      متابعة تقارير التأخر   متابعة سجالت التحضير الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  خرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال أ
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 الفصل األول

 هـ 1439  /  13/   15: هـ    إلى 1439  /  13/  11  :من  العاشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 يسالخم األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           قد االجتماع األول للجنة خطة االخالءع

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  لمدرسة خالل األسبوع الحاليأعمال أخرى يخطط لها قائد ا 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   اجتماع مع أولياء االمور   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      سيةاجتماع مع اللجنة المدر   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 هذا األسبوع  عوائق وحلول مقترحة خالل أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     11 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  13/   12: هـ    إلى 1439  /  13/  18  :من  الحادي عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           ع المهام بين المعلمينتوزي

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           جلس النشاطعقد االجتماع االول لم

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ رحةأعمال مقت
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      الوكالءاجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      تابعة دفاتر الطالبم   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     12 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  13/   19: ىهـ    إل 1439  /  13/  15  :من  الثاني عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           ين المتأخرينعدد المعلم

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   لة على المقصفجو   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      رؤساء االقساماجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال 

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     13 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  13/   26: هـ    إلى 1439  /  13/  22  :من  الثالث عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  ائد المدرسة خالل األسبوع الحاليأعمال أخرى يخطط لها ق 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   جولة على المالعب   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      المعلميناجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 بوع عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األس أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     14 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  14/   13: هـ    إلى 1439  /  13/  29  :من  الرابع عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           بين المعلمينتوزيع المهام 

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           طعقد االجتماع االول لمجلس النشا

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
م ل

 ينفذ
 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   جولة للعيادة المدرسية   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      الطالباجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   التحضيرمتابعة سجالت  األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     15 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  14/   11: هـ    إلى 1439  /  14/  16  :من  الخامس عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           ي والمناوبةتوزيع االشراف اليوم

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   االطالع على الخطة   ة الكنترولاالجتماع مع لجن   اجتماع مع منسوبي المدرسة األحد

      متابعة ملف تقويم طالب   التحضير ألعمال االختبارات االثنين

      متابعة تقارير الغياب   توزيع التكاليف الثالثاء

      متابعة تقارير التأخر   االستعداد لالختبارات األربعاء

      رتتجهيز خطة االختبا   استالم كشوف الدرجات الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     16 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  14/   17: هـ    إلى 1439  /  14/  13  :من  السادس عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           لعموم المعلمين عقد االجتماع االول

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           االرشاديةتعليق اللوحات 

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  ل أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحاليأعما 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   رفع الخطة لمكتب التعليم   االستعداد لالختبارات   جولة لجان االختبارات األحد

   رفع تقييم االداء الوظيفي   مع منسوبي المدرسةاجتماع    التحضير ألعمال االختبارات االثنين

      االجتماع مع لجنة الكنترول   توزيع التكاليف الثالثاء

      تجهيز خطة االختبارت   متابعة تقارير الغياب األربعاء

      االطالع على الخطة   متابعة تقارير التأخر الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  المدرسة لهذا األسبوع أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     17 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  14/   24: هـ    إلى 1439  /  14/  21  :من  السابع عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ نفذلم ي نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           مجلس االدارةعقد االجتماع االول ل

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           طة االخالءعقد االجتماع األول للجنة خ

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  يأعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحال 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة أعمال االختبارات   جولة على اللجان األحد

         متابعة سير االختبارات االثنين

         متابعة التدقيق والرصد الثالثاء

         متابعة االستالم والتسليم األربعاء

         متابعة لجنة الكنترول الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     18 

 

 الفصل األول

 هـ 1439  /  15/   11: هـ    إلى 1439  /  14/  27  :من  الثامن عشراألسبوع 

 عمال المطلوب إنجازهااأل
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           ريادةتوزيع النشاط وال

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           الميزانيةتوزيع الطاوالت والكراسي حسب 

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           المعلمين الغائبينعدد 
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة أعمال االختبارات   جولة على اللجان األحد

      ستخراج النتائجا   متابعة سير االختبارات االثنين

         متابعة التدقيق والرصد الثالثاء

         متابعة االستالم والتسليم األربعاء

         متابعة لجنة الكنترول الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     19 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  15/   15: هـ    إلى 1439  /  15/  11  :من ل األسبوع األو

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           يع الجداول على المعلمينتوز

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           الول للجنة التوجيه واالرشادعقد االجتماع ا

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر مينتأخر وغياب الطالب والمعل

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 ينفذلم  نفذ أعمال مقترحة

      تشكيل اللجان والمجالس   برنامج استقبال المعلمين األحد

      ترحيب بالمعلمين الجدد   االجتماع بالوكالء االثنين

      االطالع على دفاتر التحضير   زيارة المختبر والحاسب الثالثاء

      االجتماع مع مسؤول الجودة   االجتماع برائد النشاط األربعاء

      تسليم الجداول   االجتماع بالمرشد الطالبي سالخمي
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     20 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  15/   22: هـ    إلى 1439  /  15/  18  :من  الثانياألسبوع 

 ألعمال المطلوب إنجازهاا
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           الريادةتوزيع النشاط و

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           ب الميزانيةتوزيع الطاوالت والكراسي حس

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           د المعلمين الغائبينعد
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   اجازة اليوم الوطني   جداول الطالبتسليم    زيارة فصول الطالب األحد

      متابعة البريد   كتبتسليم ال االثنين

      متابعة التحضير االلكتروني   االجتماع بالطالب الثالثاء

      متابعة الواجبات االلكترونية   االطالع على دفاتر الطالب األربعاء

      متابعة البريد االلكتروني   االجتماع مع مسؤول الجودة الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  ائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة ق

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     21 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  15/   29: هـ    إلى 1439  /  15/  25  :من  الثالثاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ نفذلم ي نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           مجلس االدارةعقد االجتماع االول ل

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           طة االخالءعقد االجتماع األول للجنة خ

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  يأعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحال 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      اجتماع لجنة الشراكة   اجتماع لجنة التوجيه األحد

      متابعة التحضير االلكتروني   اجتماع لجنة التوعية االثنين

      ونيةمتابعة الواجبات االلكتر   اجتماع لجنة الجودة الثالثاء

      متابعة البريد االلكتروني   اجتماع لجنة المدرسة األربعاء

      متابعة دفاتر الطالب   اجتماع لجنة السالمة الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     22 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  16/   16: هـ    إلى 1439  /  16/  12  :من  الرابعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           لى المعلمينتوزيع الجداول ع

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           لتوجيه واالرشادعقد االجتماع االول للجنة ا

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر نبدو بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة التحضير االلكتروني األحد

         متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

         متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع الهيئة اإلدارية األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  رسة لهذا األسبوعأعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المد

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     23 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  16/   13: هـ    إلى 1439  /  16/  19  :من  الخامساألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           دارةعقد االجتماع االول لمجلس اال

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           ءعقد االجتماع األول للجنة خطة االخال

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة اماألي
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      زيارة المختبرات المدرسية   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على الفصول   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      البمتابعة دفاتر الط   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع رؤساء االقسام األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     24 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  16/   21: إلى  هـ   1439  /  16/  16  :من  السادساألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           اوبةتوزيع االشراف اليومي والمن

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           معلمين المتأخرينعدد ال

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على المالعب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

         متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع محضر المختبر األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 هذا األسبوع  عوائق وحلول مقترحة خالل أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     25 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  16/   27: هـ    إلى 1439  /  16/  23  :من  السابعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           لمهام بين المعلمينتوزيع ا

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           النشاط عقد االجتماع االول لمجلس

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      جولة على المالعب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على المقصف   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      دفاتر الطالب متابعة   اجتماع مع المرشد الطالبي األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     26 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  17/   15: هـ    إلى 1439  /  17/  11  :من  الثامناألسبوع 

 عمال المطلوب إنجازهااأل
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           ريادةتوزيع النشاط وال

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           الميزانيةتوزيع الطاوالت والكراسي حسب 

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           المعلمين الغائبينعدد 
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      متابعة دفاتر الطالب   ونيةمتابعة الواجبات االلكتر االثنين

      اظهار نتائج الفترة األولى   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

         اجتماع مع لجنة التوعية األربعاء

         زيارة صفية الخميس
 

 األسبوع  عوائق وحلول مقترحة خالل هذا أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     27 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  17/   19: هـ    إلى 1439  /  17/  15  :من  التاسعاألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           م بين المعلمينتوزيع المها

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           شاطعقد االجتماع االول لمجلس الن

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      جولة على الفصول   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      زيارة صفية   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      الغيابمتابعة تقارير    اجتماع مع لجنة التوعية األربعاء

      متابعة تقارير التأخر   متابعة سجالت التحضير الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     28 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  17/   26: هـ    إلى 1439  /  17/  22  :من  العاشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           الطاوالت والكراسي حسب الميزانية توزيع

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           متأخرينعدد المعلمين ال

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   مع أولياء االموراجتماع    متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      اجتماع مع اللجنة المدرسية   متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  عمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأ

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     29 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  18/   13: هـ    إلى 1439  /  17/  29  :من  الحادي عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           لمينعقد االجتماع االول لعموم المع

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي أعمال أخرى يخطط 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      الوكالءاجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   تابعة البريد االلكترونيم الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     30 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  18/   11: هـ    إلى 1439  /  18/  16  :من  الثاني عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           ينتوزيع المهام بين المعلم

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر ياب الطالب والمعلمينتأخر وغ

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ ال مقترحةأعم

   جولة على المقصف   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      رؤساء االقساماجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     31 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  18/   17: إلى هـ    1439  /  18/  13  :من  الثالث عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           وبةتوزيع االشراف اليومي والمنا

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           علمين المتأخرينعدد الم

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   جولة على المالعب   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      المعلميناجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  خرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوعأعمال أ

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

     32 

 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  18/   24: هـ    إلى 1439  /  18/  21  :من  الرابع عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس ءاألربعا الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  قائد المدرسة خالل األسبوع الحاليأعمال أخرى يخطط لها  

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   جولة للعيادة المدرسية   متابعة تقارير التأخر   متابعة التحضير االلكتروني األحد

      الطالباجتماع مع    متابعة الواجبات االلكترونية االثنين

      جولة على الفصول   متابعة البريد االلكتروني الثالثاء

      متابعة دفاتر الطالب   متابعة سجالت التحضير األربعاء

      زيارة صفية   متابعة تقارير الغياب الخميس
 

 األسبوع عوائق وحلول مقترحة خالل هذا  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

     33 

 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  19/   12: هـ    إلى 1439  /  18/  27  :من  الخامس عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           مهام بين المعلمينتوزيع ال

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           النشاطعقد االجتماع االول لمجلس 

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   االطالع على الخطة   االجتماع مع لجنة الكنترول   اجتماع مع منسوبي المدرسة األحد

      متابعة ملف تقويم طالب   التحضير ألعمال االختبارات االثنين

      متابعة تقارير الغياب   توزيع التكاليف الثالثاء

      متابعة تقارير التأخر   لالختباراتاالستعداد  األربعاء

      تجهيز خطة االختبارت   استالم كشوف الدرجات الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

     34 

 

 

 الثانيالفصل 

 هـ 1439  /  19/   19: هـ    إلى 1439  /  19/  15  :من  السادس عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           االشراف اليومي والمناوبةتوزيع 

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           نظافة العامةال

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر ونبد بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

   رفع الخطة لمكتب التعليم   داد لالختباراتاالستع   جولة لجان االختبارات األحد

   رفع تقييم االداء الوظيفي   اجتماع مع منسوبي المدرسة   التحضير ألعمال االختبارات االثنين

      االجتماع مع لجنة الكنترول   توزيع التكاليف الثالثاء

      تجهيز خطة االختبارت   متابعة تقارير الغياب األربعاء

      االطالع على الخطة   متابعة تقارير التأخر سالخمي
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

     35 

 

 

 الثانيالفصل 

 ـه 1439  /  19/   16: هـ    إلى 1439  /  19/  12  :من  السابع عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           توزيع الجداول على المعلمين

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           اط والريادةتوزيع النش

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           عقد االجتماع االول للجنة التوجيه واالرشاد

           النظافة العامة

           ي حسب الميزانيةتوزيع الطاوالت والكراس

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة أعمال االختبارات   جولة على اللجان األحد

         اتمتابعة سير االختبار االثنين

         متابعة التدقيق والرصد الثالثاء

         متابعة االستالم والتسليم األربعاء

         متابعة لجنة الكنترول الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  أعمال أخرى متفرقة مستجدة في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

     36 

 

 

 الثانيفصل ال

 هـ 1439  /  19/   23: هـ    إلى 1439  /  19/  19  :من  الثامن عشراألسبوع 

 األعمال المطلوب إنجازها
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد

 لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ لم ينفذ نفذ

           توزيع المهام بين المعلمين

           لجداول على المعلمينتوزيع ا

           توزيع االشراف اليومي والمناوبة

           توزيع النشاط والريادة

           عقد االجتماع االول لعموم المعلمين

           عقد االجتماع االول لمجلس االدارة

           عقد االجتماع االول لمجلس النشاط

           للجنة التوجيه واالرشاد عقد االجتماع االول

           النظافة العامة

           توزيع الطاوالت والكراسي حسب الميزانية

           تعليق اللوحات االرشادية

           عقد االجتماع األول للجنة خطة االخالء

           االجتماع برؤساء االقسام

 بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر بدون بعذر تأخر وغياب الطالب والمعلمين

           عدد المعلمين المتأخرين

           عدد المعلمين الغائبين
 

  أعمال أخرى يخطط لها قائد المدرسة خالل األسبوع الحالي 

 نفذ أعمال مقترحة األيام
لم 
 ينفذ

 نفذ أعمال مقترحة
لم 
 ينفذ

 لم ينفذ نفذ أعمال مقترحة

      متابعة أعمال االختبارات   جولة على اللجان األحد

      استخراج النتائج   متابعة سير االختبارات االثنين

         متابعة التدقيق والرصد الثالثاء

         متابعة االستالم والتسليم األربعاء

         متابعة لجنة الكنترول الخميس
 

 عوائق وحلول مقترحة خالل هذا األسبوع  في خطة قائد المدرسة لهذا األسبوع أعمال أخرى متفرقة مستجدة
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 بطاقة تقويم

 مؤشرات بناء اخلطة العامة  ملدرسة

 عبدالرمحن فقيه الثانوية
 

 هـ 9341/  8341للعام الدراسي: 
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نقا املوضوع م املرحلة
ال  ط

 املعيار املستحق

ى
ألول

حلة ا
المر

ي 
ج
ستراتي

ال
ب ا

جان
ال

 

7 
 . فريق التخطيط في المدرسة 

4  

ى 
ألول

حلة ا
ر
ط الم

ع نقا
جمو

م
1
6
0

 
ب 

س
ح
عة 

ز
طة مو

نق

سبة 
ب ن

س
ح
ر 

ر المتوف
غي

ل 
حق

ط ال
صم نقا

خ
ث ت

حي
ل ب

حقو
ال

ص
النق

 

2 
 . تحديد قائمة المحتويات 

4  

2 
 . البيانات األساسية للمدرسة 

4  

6 
 . مصادر الخطة 

4  

5 
 األهداف االستراتيجية )الرئيسة ـ العامة( التي تسعى الخطة إلى تحقيقها 

40  

4 
 . )تشخيص الواقع المدرسي )التقويم الذاتي للواقع المدرسي 

60  

7 
 . رؤية المدرسة 

20  

8 
 . رسالة المدرسة 

20  

9 
 القيم المهنية  التي تعتمد عليها المدرسة في تنفيذ الخطة 

4  

ال
حلة الثانية

مر
 

ي
س

حاور العمل المدر
ت وم

ال
جا

شغيلية ( م
طة الت

خ
) ال

 

76 

الدليل
 

 

ي
ظيم

التن
   التشكيالت المدرسية  –الخريطة التنظيمية 

20  

ى 
ألول

حلة ا
ر
ط الم

ع نقا
جمو

م
5
4
0

 
ل
حقو

ب ال
س
ح
عة 

ز
طة مو

نق
 

ص
سبة النق

ب ن
س
ح
ر 

ر المتوف
غي

ل 
حق

ط ال
صم نقا

خ
ث ت

حي
ب

 

77 
 . المجالس واللجان 

20  

72 
 . التوصيف الوظيفي للتشكيالت المدرسية 

20  

72 

الدليل
 

 

ي
جرائ

ال
ا

ت 
العمليا

 

 . المسندة لقائد المدرسة 
30  

76 
 . المسندة لوكيل شؤون الطالب 

30  

75 
 المسندة لوكيل الشؤون التعليمية 

30  

74 
 المسندة لوكيل الشؤون المدرسية 

30  

77 

شراف
إل
ألداء ا

شر ا
مؤ

ي
س

ي المدر
 

جال القيادة
م

 

 . خطة القائد الخطة العامة 
30  

78 
 . 20عملية  الزيارات الصفية للقائد والوكيل 

30  

79 
 البرامج (نشر وممارسة المعرفة ( 

موزع على 

  30 المحاور

26 
 . 8،7عملية  االنضباط المدرسي 

30  

27 
 . 12عملية  التربية السلوكية داخل المدرسة 

30  

التعليم  22

والتعلم
  20،19عملية االستراتيجيات والتعلم النشط 

30  

22 
 . 20عملية  األنشطة المتعلقة بالمواد 

30  
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26 
 مصادر التعلم والمختبرات والمعامل 

عملية 

18،17 30  

25 

ت التربوية
جا

خر
الم

 

 . 23عملية  التحصيل الدراسي 
30  

24 
 .23عملية  أسئلة االختبار 

30  

27 
 . 12عملية  التربية على القيم واألخالق 

30  

28 
 التطبيق األمثل للصالحيات .  الصالحيات

30  

حلة الثالثة
المر

 
طة التنفيذية

خ
ال

 

ي 29
التقويم الزمن

 

 

7- 
 المهام التنفيذية الدورية والفئوية 

50  

ى 
ألول

حلة ا
ر
ط الم

ع نقا
جمو

م
1
2
0

 
ل 

حقو
ب ال

س
ح
عة 

ز
طة مو

نق
ث 

حي
ب

ر
ر المتوف

غي
ل 

حق
ط ال

صم نقا
خ
ت

 

26 
2-  البرنامج الزمني  المستمر 

50  

27 
2-  التقرير الختامي للجانب التنفيذي للخطة 

20  

 نقطة 826مجموع النقاط المكتسبة من 
 نقطة  826

 8.2بقسمة النقاط المكتسبة على  766مجموع الدرجات  من 
 درجة  766
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 يس شعبة القيادة المدرسيةرئ كلمة:


