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 جدول األعمال : االجتماعات لمناقشة جدول األعمال السابق وكانت التوصيات التالية:تم اجتماع فريق الخطة التشغيلية بالمدرسة بمقر قاعة 

 . اختيار عضوات الفريق 1

 .التعريف بالخطة التشغيلية وآلية إعدادها 2

3 

 ــــــ عقد جلسة عصف ذهني لفريق التخطيط خاص ب 

 . تشخيص الواقع المدرسي-1

 .للتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر للمدرسة SWOTتحليل  -2

 . تحديد أهداف الخطة العامة والتفصيلية 4

 .توزيع المهام والمسئوليات على العضوات لكافة مراحل الخطة 5

 .مناقشة البرامج الوزارية ومكتب التعليم 6
 

 

 عضوات لجنة الجودة والتميز )والتخطيط( 

 وظيفتها  اسم العضوة  م
العمل المسند  

 لها 

صياغة الخطة وبناء الخطة  

 وتنظيمها 
 التوقيع 

 الرئيسة قائدة المدرسة  سوزان احمد المسلم  1
مساعدة القائدة التربوية ومتابعة تنفيذ 

 الخطة
 

  متابعة البرامج التربوية نائبة الرئيسة وكيلة الشؤون التعليمية   2

  متابعة البرامج التربوية عضوة وكيلة شؤون الطالبات  3

  متابعة وتنفيذ األنشطة  عضوة وكيلة الشؤون المدرسية   4

  بناء البرامج التربوية عضوة المرشدة الطالبية   5

  تقييم جوانب الخطة  عضوة رائدة النشاط  6

  اإلشراف على تنفيذ الخطة  عضوة أمينة مصادر التعلم   7

  الخطة منسقة  منسقة مقررة  معلمة   8

  توثيق برامج الخطة  عضوة معلمة   9

  توثيق برامج الخطة  عضوة معلمة   10

  توثيق برامج الخطة  عضوة معلمة   11

  توثيق برامج الخطة  عضوة معلمة   12

 عضوة معلمة تربية خاصة   13
صياغة الخطة وبناء الخطة  

 وتنظيمها
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 جدول األعمال : تم اجتماع فريق الخطة التشغيلية بالمدرسة بمقر قاعة االجتماعات لمناقشة جدول األعمال السابق وكانت التوصيات التالية:

 . اعتماد استمارة تشخيص الواقع وإيضاح أبرز التعديالت 1

 .االستمارة الخاصة بتشخيص الواقع وتحليل نقاط القوة والضعف لكل معيار واعتمادهاتحليل  2

 . اعتماد األهداف العامة والتفصيلية المتفق عليها 3

 .اختيار البرامج المالئمة لواقع المدرسة ومناقشة مضمون كل برنامج ومسماه 4

 . ومجالهاإسناد البرامج لعضوات الفريق كل في تخصصها  5

 . اعتماد رؤية المدرسة ورسالتها 6

 تحديد مؤشرات الخطة لكل برنامج 7

 . تحديد الميزانية لكل برنامج والبرنامج الزمني للتنفيذ 8

 . اعداد السجالت الخاصة بالخطة وطرق متابعتها 9

 
 

 عضوات لجنة الجودة والتميز )والتخطيط( 

 التوقيع  صياغة الخطة وبناء الخطة وتنظيمها  المسند لها العمل  وظيفتها  اسم العضوة  م

  صياغة الخطة وبناء الخطة وتنظيمها قائدة المدرسة  الرئيسة سوزان احمد المسلم  1

  مساعدة القائدة التربوية ومتابعة تنفيذ الخطة  وكيلة الشؤون التعليمية  نائبة الرئيسة  2

  البرامج التربويةمتابعة  وكيلة شؤون الطالبات  عضوة  3

  متابعة البرامج التربوية وكيلة الشؤون المدرسية  عضوة  4

  متابعة وتنفيذ األنشطة  المرشدة الطالبية  عضوة  5

  بناء البرامج التربوية رائدة النشاط  عضوة  6

  تقييم جوانب الخطة  امينة مصادر التعلم  عضوة  7

  تنفيذ الخطة اإلشراف على  معلمة  منسقة مقررة   8

  منسقة الخطة  معلمة  عضوة  9

  توثيق برامج الخطة  معلمة  عضوة  10

  توثيق برامج الخطة  معلمة  عضوة  11

  توثيق برامج الخطة  معلمة  عضوة  12

  توثيق برامج الخطة  معلمة تربية خاصة  عضوة  13

 ..........................    التوقيـع: سوزان بنت أحمد المسلم                     المدرسة :  ةيعتمد قائد
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 العمل االسم  ث
تاريخ املباشرة في  

 املدرسة
 املؤهل

التخصص  

 العلمي
 مادة التدريس

عدد 

 الحصص 
 العمل املسند إليها 

 رئيسة      قائدة املدرسة   1
صياغة وبناء الخطة 

 وتنظيمها

 للرئيسةنائبة       وكيلة الشؤون التعليمية  2
مساعدة القائدة التربوية  

 ومتابعة تنفيذ الخطة

 متابعة البرامج التربوية  عضوة       وكيلة شؤون الطالبات   3

 متابعة البرامج التربوية  عضوة ومقررة       وكيلة الشؤون املدرسية  4

 متابعة وتنفيذ األنشطة عضوة       املرشدة الطالبية  5

 بناء البرامج التربوية عضوة       رائدة النشاط   6

 تقييم جوانب الخطة  عضوة       (إداريةامينة مصادر التعلم)  7

 اإلشراف على تنفيذ الخطة عضوة       معلمة  8

 منسقة الخطة عضوة       معلمة  9

 توثيق برامج الخطة عضوة       معلمة  10

 توثيق برامج الخطة عضوة       معلمة تربية خاصة   11

 من عضوات لجنة الجودة والتميز   فريق التخطيط :
 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا
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  للمدرسة  الهاتف  موقع المدرسة / الح   تاري    خ التأسيس 
ون  يد اإللكبر  نوع المبن   البر

     

 عدد المراسالت  عدد المستخدمات  عدد اإلداريات  عدد المعلمات  عدد المرشدات  عدد الوكيالت 

      

 

 المرافق المدرسية 

 صح  غرفة إرشاد   غرفة نشاط   مصادر التعلم 

 دورات مياه  غرفة معلمات  مصىل مدرس   

 مطابخ  مستودعات   معامل الدين 

ية   ز  غرفة الحارس   معمل لغة عربية  معمل لغة إنجلي 

 المقصف   معمل علوم  معامل الرياضيات  

بية األرسية   أرشيف  اجتماعياتمعمل   معامل الير

بية الفنية   غرفة أمن وسالمة   بدنية تربية   معمل الير

 

 عدد الطالبات  عدد الفصول  المرحلة التعليمية 

1   
   إبتدائ 

2   
   إبتدائ 

3   
   إبتدائ 

4   
   إبتدائ 

5   
   إبتدائ 

6   
   إبتدائ 

   المجموع 

 

  

 بيانات أولية عن المدرسة
 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 العمل االسم ت
 تاري    خ

ة  المبارسر

ة  عدد سنوات الخير
 التخصص المؤهل

 أخرى قائدة وكيلة معلمة

1          

2          

3          

4          

5          

 

   عدد شاغالت الوظائف التعليمية

   رقم جوال قائدة المدرسة  
وئز يد اإللكير  الير

   عدد شاغالت الوظائف اإلدارية 

رقم جوال وكيلة المدرسة للشؤون  
   التعليمية 

وئز يد اإللكير  الير

   عدد طالبات المدرسة من واقع نظام نور 

رقم جوال وكيلة المدرسة للشؤون   الصف 
ي المدرسية    الير

وئز  د اإللكير

    الصف 

رقم جوال وكيلة المدرسة للشؤون   الصف 
ي الطالبية    الير

وئز  د اإللكير

    الصف 

    الصف 

 

 الهيئة اإلدارية
 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا
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 المؤهل االسم م
التخصص 

 العلم  
 المواد التدريسية

نصاب 

 الحصص

ة  سنوات الخبر

  العمل الحال  
 
 ف

   الجوال
ون  يد اإللكبر  البر

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

 بيانات المعلمات
 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 التعليم بمحافظة الجبيلمكتب 
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 الرؤية و الرسالة 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 تشخيص الواقع: 
 التحليل الرباعي لتشخيص الواقع 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعــــــــليم
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 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

إدارة تربوية تعمل على تشجيع   .1
 اإلبداع وتهيئة عوامل التميز 

 تعدد المعامل التربوية في المدرسة .2

 صالة مظللة ذات مساحة كبيرة .3

ارتفاع مستوى تعامل المعلمات مع  .4
 التقنية 

اشتراك فريق التخطيط والجودة  .5
 نوالتميز في وضع الخطة وتعاونه

نشر الرؤية والرسالة للمدرسة في  .6
 المجتمع المدرسي

 مور ولياء األأعدم تعاون بعض   .1

 متعاونات طالبات غير  .2

 كثرة غياب الطالبات  .3

 عدم توفر رائدة النشاط  .4

 الضعف النوعي لبعض المواد  .5

مثابرة المعلمات وانتظامهن   .1
 في العمل 

شدة إقبال المعلمات على   .2
 المدرسة 

 الموقع الجغرافي للمدرسة  .3

تواصل الجهاز اإلرشادي الديني  .4
 مع المدرسة 

االستجابة السريعة من مكتب   .5
 التعليم  

 ضعف الموارد المالية  .1

 تكدس الطالبات في الفصول  .2

عدم االستجابة لطلبات الصيانة   .3
 المستمرة 

 كثرة ندب المعلمات  .4

 ارتفاع انصبة المعلمات وضغط الجدول .5

تعدد النطاقات السكنية التابعة   .6
 للمدرسة 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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  وزارة التعليم -1
ـه 1443-1442خطة وكالتر

 ه 1442+ خطة العودة للمدارس 

بوي-2 اف الير  خطة اإلرسر

 خطة مكتب التعليم-3

 المشاري    ع الوزارية-4

  للمدرسة-5
 تشخيص الواقع والتقويم الذائر

 منظومة قيادة األداء المدرس  -6

  المملكة العربية  - 7
سياسة التعليم فز

 السعودية. 

 الئحة تقويم الطالبة  -8

المنظمة  التعليمات والتعاميم  -9

بوية والتعليمية  لألعمال الير

 دليل المرشدة الطالبية -10

 إصدارات برنامج تطوير المدارس:  -15

 دليل بناء الخطة التطويرية للمدرسة  -أ

 دليل التوجيه واإلرشاد  -ب 

 دليل النشاط الطالئر   -ت 

اكة المجتمعية واألرسة -ث  دليل الشر

 دليل مجتمعات التعلم المهنية  -ج

 وثيقة الدعم المال  للمشاري    ع النوعية -ح     

 

 الدليل التنفيذي لخطة النشاط -11

اتيجية الوطنية لتطوير التعليم  -12 اإلسير

 العام

13-   
الالئحة التنظيمية للعمل التطوع  فز

 مدارس التعليم العام

 التقويم الدراس   -14

 لسعوديةالمملكة العربية ا
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 مصادر الخطة للمدرسة هي: 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 والفاقد التعليم  التحصيل الدراس  -1

 سلوكيات الطالبات وقيمهن-2

 التعلم النشط-3

  للمعلمات, األداء النوع  -4
تقويم )األداء التدريس  األداء, الوظيف 

 للمدرسة(

 عن بعد وحضوريااالنضباط المدرس  -5

 التنمية المهنية-6

 تقويم بناء وتنفيذ-7

 الخطط المدرسية-8

 البيئة المدرسية-9

 الخدمات المساندة-10

فات المواد والقيادة المدرسية-11  الزيارات الفنية لمشر

 المبادرات-12

 النر  اإلرشاد الط-13

 النشاط الطالنر  -14

انية التشغيلية للمدرسة-15  المب  

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 المحاور األساسية للخطة 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
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 أهداف الخطة 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 
 

 

 األهداف التفصيلية رقم الهدف األهداف العامة  رقم 

1 
تهيئة بيئة تتالءم مع متطلبات التعليم 

 الحديثة

1   /1 

1   /2 

1   /3 

المحافظة عىل مرافق المدرسة والعمل عىل توسيع مرافق  
 المدرسة 

 تحقيق متطلبات البيئة المدرسية االمنة للمدرسة 

2 
ية   ز الكفايات المهنية للعنارص البشر تحسي 

 التعليمية 

2   /1 

2   /2 

2   /3 

2   /4 

 

  المرحلة 
 التعرف عىل خصائص النمو فز

 استخدام الوسائل التعليمية ان تصبح المعلمات قادرات عىل 

 المحافظة عىل اوقات الدوام 

امج الكفيلة برفع مستوى المعلمات   وضع الخطط والير

 االرتقاء بجودة التعليم  3

3   /1 

3   /2 

3   /3 

ز الكفاءة الداخلية والخارجية للنظام التعليم    تحسي 

  التعليم
 تطبيق نظم ومعايي  الجودة فز

ز    جميع المسابقات الداخلية  تحسي 
مشاركات الطالبات فز

 والخارجية

 بناء شخصية الطالبات ورعايتهن 4

4   /1 

4   /2 

4   /3 

4   /4 

4   /5 

 

  نفوس الطالبات
 غرس مفهوم العقيدة فز

 زيادة دافعية التحصيل لدى الطالبات ضعيفات التحصيل

 
 
 العناية بالطالبات المتفوقات دراسيا

 دراسة المشكالت السلوكية ووضع الحلول لها 

 معرفة الحاالت المرضية للطالبات ومتابعتها 

5 
ز ادارة التعليم والمدارس من ادارة   تمكي 

 العملية التعليمية وتطويرها 

5   /1 

5   /2 

5   /3 

 

 

6 
ز الحوكمة والقيادة والحوافز والسياسة  تحسي 

  نظام التعليم 
 التعليمية فز

6   /1 

6  /  2 

6   /3 

 

 

7 
ز المؤسسة   تطوير المشاركة المجتمعية بي 
التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات  

 المجتمع 

7   /1 

7   /2 

7   /3 

 

 

 

8 
تعظيم فرص التعليم المتكافئة لجميع  

 الطالبات

8   /1 

8   /2 

8   /3 

 

 

 

 مثال 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم
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 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 برامج الخطة

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 

 

 

   الهدف العام 

   الهدف التفصيلي 

 اسم املشروع 

األنشطة   زمن التنفيذ 

أسلوب  

 التنفيذ 

 املستهدف 

 متطلبات التنفيذ 
التكلفة 

 املالية

 مسؤولة التنفيذ 

 الدعم الخارجي 

مؤشرات  

تحقق  

 األهداف
 ف

1/2/3 
 املساندة  الرئيسة العدد الفئة  الـأسبوع

 املعلمات  دورات  1 
 معمل حاسوب 

 أسطوانات و أوراق
 املدرسةقائدة  300

 أمينة مصادر التعلم

 معلمة الحاسوب 
 مشرفة االجتماعيات 

 استبانة 

 زيارات صفية

 املعلمات  دورات  1 
 جهاز حاسوب

LCD 
 قائدة املدرسة 300

 أمينة مصادر التعلم

 معلمة الحاسوب 
 زيارات صفية مشرفة االجتماعيات 

 1  
 نشرات

 ورش عمل
 قائدة املدرسة CD 300أسطوانات و أوراق  املعلمات 

 أمينة مصادر التعلم

 معلمة الحاسوب 
 مشرفة االجتماعيات 

 استبانة 

 زيارات صفية

 مسؤولة التنفيذ 

 ختم املدرسة

 اعتماد قائدة املدرسة 

 االسم: سوزان بنت أحمد املسلم  االسم: االسم: االسم:

 والتاريخ:التوقيع   التوقيع والتاريخ:  التوقيع والتاريخ:  التوقيع والتاريخ: 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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   الهدف العام 

   الهدف التفصيلي 

 اسم املشروع 

األنشطة   زمن التنفيذ 

أسلوب  

 التنفيذ 

 املستهدف 

 متطلبات التنفيذ 
التكلفة 

 املالية

 مسؤولة التنفيذ 

 الدعم الخارجي 

مؤشرات  

تحقق  

 األهداف
 ف

1/2/3 
 املساندة  الرئيسة العدد الفئة  الـأسبوع

 املعلمات  دورات  1 
 معمل حاسوب 

 أسطوانات و أوراق
 قائدة املدرسة 300

 أمينة مصادر التعلم
 مشرفة االجتماعيات 

 استبانة 

 زيارات صفية

 املعلمات  دورات  1 
 جهاز حاسوب

LCD 
 قائدة املدرسة 300

 معلمة الحاسوب 
 زيارات صفية مشرفة االجتماعيات 

 مسؤولة التنفيذ 

 ختم املدرسة

 املدرسة اعتماد قائدة 

 االسم: سوزان بنت أحمد املسلم  االسم: االسم: االسم:

 التوقيع والتاريخ: التوقيع والتاريخ:  التوقيع والتاريخ:  التوقيع والتاريخ: 

 % من مجمل مشاريع المدرسة مرفقة لكم 20  ـه1443البرامج الوزارية ووكالتي تعليم البنين والبنات ثانيًا : 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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 المملكة العربية السعودية
 موزارة التعــــــــلي
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 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 
 

امج والفعاليات الحصة التاري    خ اليوم م نامج التنفيذ مسؤولة المتابعة الموقع مسؤولة التنفيذ البر  نوع البر

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

  ـه1443البرامج والفعاليات خالل الفصل الدراسي األول والثاني والثالث من العام الدراسي 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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  لمشاري    ع المدرسة
 المخطط الزمن 

 

 

 

 

 

 

اسم 

 املشروع
 طةاألنش

 شعبان رجب جمادى اآلخر جمادى األول  ربيع الثاني األول  ربيع صفر ممحر
 مالحظات

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

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 مشروع تطويري / وزاري / المنطقة التعليمية

يسمح بتصور الخط الزمن  للمشاري    ع من البداية إل النهاية، ويوضح تواري    خ بداية ونهاية 

 المهمة بناء عىل المهمة السابقة لها ومدتها الزمنية. 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه
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(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج والنشاط الهدف العام م

 تمالحظا  14......  للعام الدراس يول أسابيع الفص الفصل

 لم ينفذ ذنف 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

1   

                       

                       

2   

                       

                       

3   

                       

                       

4   

                       

                       

5   

                       

                       

 هـ 1443وتقويم الخطة للعام الدراسي  متابعة

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 

 

 

 

 األنشطة املشروع  م

 زمن التنفيذ 
الفئة 

 املستهدفة
 الجهة املساندة  الجهة الرئيسية

 حالة اإلنجاز 

 اإلجراءات املتخذة 
مؤشر  

 التحقق
 الشاهد

مصدر  

 الشاهد
 أنجز  س  ف

قيد  

 اإلنجاز

لم 

 ُينجز

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 مسؤولة التنفيذ 

 ختم املدرسة 

 اعتماد قائدة املدرسة 

 االسم: 

 التوقيع والتاريخ:

 االسم: 

 التوقيع والتاريخ:

 االسم: 

 التوقيع والتاريخ:

 االسم: سوزان بنت أحمد املسلم 

 التوقيع والتاريخ:

 نموذج متابعة تنفيذ مشروع 

 نموذج تقرير إنجاز خطة : 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 العامة للتعليم بالمنطقة الشرقيةاإلدارة 

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 

 

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 األنشطة املشروع البرنامج /  م

 زمن التنفيذ 
الفئة 

 املستهدفة

الجهة 

 الرئيسية 

الجهة 

 املساندة 

 حالة اإلنجاز 

 املخرجات / النتائج املؤشرات  اإلجراءات املتخذة 

 أنجز  س  ف
قيد  

 اإلنجاز

لم 

 ُينجز

1              

2              

3              

4              

5              

6              

 المشروع هو
مجموعة من األعمال المترابطة التي تنفذها المدرسة بطريقة منظمة، وله نقطة بداية ونقطة نهاية  

 وذلك لتحقيق نتائج محددة ومطلوبة لتلبية الحاجات االستراتيجية للمدرسة. محددتان بوضوح ،

 مجموعة من المشروعات المترابطة والتي تتصف بالضخامة من حيث المحتوى. البرنامج هو

 مصطلح البرنامج على مجموعة من المشاريع المتشابهة. المشروع يعد جزءًا من البرنامج و يطلق

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 مدرسة أم الشهداء االبتدائية

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعــــــــليم

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بمحافظة الجبيل
 االبتدائيةمدرسة أم الشهداء 

 

 

 

 

 

 التوقيع / التاريخ  الوظيفة  عضوات الفريق  م

  قائدة املدرسة   سوزان بنت أحمد املسلم  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

 قائدة املدرسة 

 سوزان بنت أحمد املسلماالسم:  

 خ:  التوقيع والتاري

 مشرفة القيادة املدرسية   املدرسة ختم 

 االسم:  

 التوقيع والتاريخ: 

 

 الحارث بن نوفل االبتدائية  ملصدر: مدرسةا فريق التخطيط  

 تعليم تبوك/ محافظة الوجه


