الخطة التشغيلية للعام الدراسي 2020-2019م
الهدف اإلستراتيجي األول :ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع الفئات العمرية في جميع المستويات
رقم البرنامج

البرنامج

رقم المشروع

رقم
المستهدف

أكتوبر

سبتمبر

نوفمبر

ديسمبر

بناير

فبراير

مارس

مايو

أبريل

يوليو

يونيو

2

التعليم
العام

1:1

جسر الفجوة بين الصف
التمهيدي والصف األول

1:1:1

جسر الفجوة بين الصف التمهيدي والصف األول

أغسطس

1

رياض
األطفال

اسم المشروع

2019م
المستهدفات

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة
التعليم العام

1:2

رعاية الطفولة المبكرة

1:2:1

االكتشاف المبكر للتأخر في نمو وتطور األطفال في سن ما قبل
المدرسة

التعليم العام

2:1

التحاق طلبة الصف األول

2:1:1

متابعة التحاق الطلبة للصف األول األساسي

التعليم العام

2:2:1

توزيع سماعات طبية

2:2

تمكين الطلبة ذوي االعاقة
السمعية والبصرية

2:2:2

توزيع نظارات طبية

2:2:3

تثقيف صحي

التخطيط

الصحة المدرسية

2:3

التعليم الجامع

2:3:1

تعميم سياسة التعليم الجامع

االرشاد التربوي

االشراف التربوي

3

التعليم
المهني

3:1

اإللتحاق بالتعليم المهني

3:1:1

دمج الطلبة ذوي االعاقة في التعليم المهني

الوحدة المهنية

التخطيط

4

التعليم غير النظامي

4:1:1

التوعية باهمية االلتحاق بمراكز محو األمية

التعليم العام

العالقات العامة

4:1

اإللتحاق بمراكز محو األمية
والتعليم الموازي

4:1:2

افتتاح  5مراكز محو أمية بالتعاون مع وزارة التنمية

التعليم العام

االشراف التربوي

4:1:3

اضافة مركز للتعليم الموازي في مديرية شرق خان يونس

التعليم العام

6

التعليم العالي

6:1

المنح والبعثات

6:1:1

تطوير اليات االستفادة من المنح واالبتعاث

التعليم الجامعي

التكاملية بين التعليم الجامعي
والتعليم العام

6:2:1

6:2

اعداد دراسة حول توجهات الطلبة في الثانوية العامة

1

التعليم الجامعي

التعليم العام

الهدف اإلستراتيجي الثاني :تطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب
رقم البرنامج

البرنامج

1

رياض األطفال
التعليم العام

رقم المشروع

رقم المستهدف

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2

اسم المشروع

2019م

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

1:1

تأهيل البنية التحتية لرياض األطفال
تطوير منظومة اإلشراف التربوي
لرياض األطفال

1:3:1
1:3:2

1:4

تحسين البيئة الصحية في رياض االطفال

1:4:1

تحسين البيئة الصحية في رياض االطفال

1:5

بناء قدرات مربيات رياض االطفال

1:5:1

تأهيل مربيات رياض األطفال فنيا

التعليم العام

1:6

الرعاية الصحية ألطفال الرياض

1:6:1

2:1

انشاء مباني مدرسية

2:2

انشاء غرف صفية

2:2:1

الفحص الطبي ألطفال الرياض
استكمال بناء (  ) 4مباني مدرسية
انشاء (  ) 4مباني مدرسية
اعادة بناء (  ) 3مبنى مدرسي
التحضير لبناء (  ) 12مدرسة في 2021-2020
اضافة (  ) 6غرف صفية

التعليم العام
األبنية
األبنية
األبنية
األبنية
األبنية

التخطيط  +اللوازم

2:3

انشاء غرف مصادر تربية خاصة

2:3:1

انشاء (  ) 7غرفة مصادر تربية خاصة

االرشاد التربوي

اللوازم

األبنية
األبنية

المالية
المالية

الصحة المدرسية

اللوازم  +الحاسوب

األبنية

االرشاد التربوي

1:3

1:1:1

تأهيل البنية التحتية في الرياض المحددة
اعداد وتطبيق نماذج الدليل اإلشرافي
تطوير أداء مشرفات رياض األطفال

التعليم العام
التعليم العام
التعليم العام
التعليم العام

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

2:4:1

2:4

صيانة المباني المدرسية

2:5

تأهيل محطات تحلية المياه

2:5:1

2:6

مواءمة البيئة الفيزيقية في المدارس

2:6:1

2:4:2

صيانة ( ؟ ) مبنى مدرسي
صيانة (  ) 70مقصف مدرسي
صيانة محطات التحلية
موائمة  46مدرسة كلي

موائمة  58مدرسة جزئي

األبنية

الصحة المدرسية
مديريات التربية
والتعليم
الصحة المدرسية
التخطيط  +اللوازم
التخطيط  +اللوازم
التخطيط  +اللوازم
التخطيط  +اللوازم

2:7

تطوير المرافق الصحية

2:7:1

تطوير المرافق الصحية في جميع المدارس

الصحة المدرسية

2:8

تطوير الساحات والحدائق المدرسية

2:8:1

تطويرالحدائق المدرسية

الصحة المدرسية

األبنية

2:9:1

المسابقات الثقافية

األنشطة التربوية

العالقات العامة

2:9:2

المسابقات الرياضية

األنشطة التربوية

مديريات التربية

2:9

تبني وتوجيه الموهبة
واإلبداع الطالبي

2:9:3
2:9:4

التقنيات التربوية

مسابقة تاج المعرفة
مسابقة التميز المخبري

التقنيات التربوية

2

المالية  +اللوازم +
االشراف التربوي

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم العام

رقم المشروع
2:10

تمكين الطالئع الشبابية

2:11

العمل الكشفي

رقم المستهدف

2:9

تبني وتوجيه الموهبة
واإلبداع الطالبي

2:9:5

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2

اسم المشروع

2019م

2020م

توجيه وتنظيم البرلمان الطالبي في المدارس

األنشطة التربوية

2:9:6

تنمية مهارة الطلبة

2:9:7

مسابقات اللغة الفرنسية

2:9:8

المسابقات الكشفية

األنشطة التربوية

2:9:10

الكورال المدرسي

األنشطة التربوية

العالقات العامة

تمكين الطلبة الموهوبين من علوم الروبوتات والذكاء
االصطناعي
تطوير قدرات طلبة الصفوف التاسع والعاشر في إعداد
المبادرات الشبابية

التقنيات التربوية

االشراف التربوي

اإلشراف والتأهيل
التربوي

2:11:1

دورة االعالم الكشفي

األنشطة التربوية

الكلية الجامعية
للعلوم التطبيقية
جمعية الكشافة
والمرشدات

2:11:3

دراسة الشارة الخشبية

األنشطة التربوية

2:11:4

المعرض الكشفي

األنشطة التربوية

2:11:5

دراسة مساعد قائد تدريب

األنشطة التربوية

2:11:6

تجمع كشفي لوائي/مركزي

األنشطة التربوية

2:12:1

تنفيذ  14نادي لغة انجليزية للطلبة المتفوقين في الصفوف
()7-9

اإلشراف والتأهيل
التربوي

2:12:2

أسبوع المكتبات

التقنيات التربوية

نادي القراء ( كتابة السيناريو)

التقنيات التربوية

2:12:4

النادي البيئي المدرسي

الصحة المدرسية

تنفيذ برنامج التعليم
بالمديريات الجنوبية

تحسين نسب نجاح الطلبة في الثانوية العامة من خالل
االهتمام بالمباحث ذات األداء المتدني

2:9:11
2:10:1

2:12

األندية التعليمية

2:13

التعليم ال ُمحسن

2:13:1

2:14

أنا ناجح

2:14:1

2:12:3

في البرلمان الطالبي

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

األنشطة التربوية
التعليم العام

المحسن في مدارس إضافية

3

اإلشراف والتأهيل
التربوي
اإلشراف والتأهيل
التربوي

القنصلية  +المعهد
الفرنسي

اللوازم  +العالقات
العامة
العالقات العامة +
اللوازم  +المالية

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم العام

رقم المشروع

رقم المستهدف

2:16

التكامل بين العلوم والتقنية والرياضيات
2:17
والهندسة STEM

2:18

قادة العالم االفتراضي

2:19

تطوير المنهاج

2:20

تطوير أدلة المعلمين

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

تطوير قدرات الطلبة في الرياضيات والعلوم في الصف العاشر

اإلشراف والتأهيل
التربوي

2:16:1

معالجة الضعف في اللغة العربية والرياضيات لدى طلبة
الصفوف ()5-3

اإلشراف والتأهيل مؤسسة انقاذ
التربوي
المستقبل الشبابي

 2:15تطوير قدرات الطلبة في الرياضيات والعلوم 2:15:1

التعليم العالجي

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2

اسم المشروع

2019م

2020م

2:17:1

تمكين الطلبة من انجاز مشاريع منهجية قائمة على STEM

اإلشراف والتأهيل
التربوي

الجامعة
اإلسالمية،
جامعة األزهر،
جامعة األقصى

2:18:1

توظيف البرمجة واللعب في تنمية المهارات الحياتية

اإلشراف والتأهيل
التربوي

مؤسسة النيزك

المناهج

اإلشراف والتأهيل
التربوي  +الكتب

2:19:1
2:19:2
2:19:3

مراجعة وتقييم كتب
()11-12
مراجعة وتقييم كتب
()11-12

منهاج الفرع العلمي للصفين
منهاج الفرع األدبي للصفين

مراجعة وتقييم كتابي المحاسبة والمشاريع للصفين()12-11
االجتماعية

2:20:1

دليل المعلم في التربية اإلسالمية والدراسات
للصفوف ()11- 5

2:20:2

دليل المعلم في اإلدارة واالقتصاد والمشاريع للصف الحادي
عشر

2:21

القيم واألخالق

2:21:1

تعزيز منظومة القيم واألخالق

2:22

نشر ثقافة البحث العلمي

2:23

التقويم التربوي

المناهج
المناهج
المناهج

اإلشراف والتأهيل
التربوي  +الكتب
اإلشراف والتأهيل
التربوي  +الكتب
اإلشراف والتأهيل
التربوي  +الكتب

المناهج

اإلشراف والتأهيل
التربوي  +الكتب

األنشطة التربوية

االرشاد التربوي +
مديريات التربية

2:22:1

نشر ثقافة البحث العلمي في التعليم العام

البحث العلمي

لجنة البحث العلمي

2:23:1

امتحان الدلف الدولي

التعليم العام

2:23:2

إعداد تقارير االختبارات الوطنية 2018م

االمتحانات

2:23:3

تطبيق االختبارات الوطنية 2020م

االمتحانات

اإلدارات المعنية

االمتحانات

اإلشراف التربوي

2:23:4

امتحانات الثانوية العامة

4

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم العام

رقم المشروع
2:25

تأهيل المكتبات

2:26

تطوير مركزي مصادر التعلم واالنتاج

2:27

تحديث األثاث واألجهزة المكتبية
والكهربائية

رقم المستهدف

2:24

الوسائل التعليمية

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2

اسم المشروع

2019م

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

2:24:1

توفير حقائب  Breadboardلدعم منهاج التكنولوجيا
للصفوف 11-6

التقنيات التربوية

اللوازم

2:24:2

طباعة بوسترات تعليمية

التقنيات التربوية

االشراف التربوي

2:25:1

تزويد ( )14مكتبة باجهزة حاسوب

التقنيات التربوية

الحاسوب  +اللوازم

2:25:2

حوسبة المكتبات

التقنيات التربوية

الحاسوب

2:25:3

تزويد المكتبات بالكتب واألثاث

التقنيات التربوية

2:26:1

توفير اجهزة ومعدات للمراكز

التقنيات التربوية

اللوازم

2:27:1

الحفاظ على األثاث المدرسي

اللوازم والكتب

المالية

2:27:2

صيانة األثاث الطالبي

اللوازم والكتب

المالية

2:27:3

تحديد اإلحتياجات من األثاث المكتبي والمدرسي

اللوازم والكتب

المالية

2:28

تأهيل المختبرات العلمية

2:28:1

تزويد المختبرات العلمية بالمواد المخبرية

التقنيات التربوية

اللوازم  +المالية

2:29

األلعاب التربوية

2:29:1

تصنيع ألعاب تربوية للمرحلة األساسية من 4-1

التقنيات التربوية

االشراف التربوي

2:30

طباعة الكتب المدرسية

2:30:1

توفير الكتب المدرسية للصفوف  12-1وكتب محو األمية
والتعليم الموازي

2:30:2

توفير المطبوعات التربوية واألختام

2:31:1

تعزيز السلوك الصحي لدى طلبة المدارس

2:31

تعزيز مفاهيم النظافة الشخصية للطلبة

الصحة المدرسية

2:31:2

التوعية حول النظافة الشخصية

الصحة المدرسية

2:32

تطوير عيادات االسنان

2:32:1

دعم عيادات االسنان بالمسلتزمات الطبية

الصحة المدرسية

2:33

تطوير التغذية المدرسية

2:33:1

تطوير التغذية المدرسية في المرحلة األساسية األولى

الصحة المدرسية

2:34

رعاية الطفولة المبكرة

2:34:1

 2:35تعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس 2:35:1

توزيع معينات سمعية لطلبة الصف األول

الصحة المدرسية

تعزيز صحة الطلبة من خالل االكتشاف المبكر
لالمراض وعالجها

الصحة المدرسية

5

اللوازم

الرقابة

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم العام
التعليم المهني

2:36

المدرسة صديقة التغذية

2:36:1

تطوير المقاصف وجودة المواد الغذائية
المباعة في المقصف

الصحة المدرسية

2:37

الصحة االنجابية

2:37:1

تثقيف صحي حول مفاهيم الصحة االنجابية

الصحة المدرسية

االرشاد

2:38:1

تحسين مصادر المعرفة لطلبة الصفوف  12 ،11من خالل
دروس تعليمية مصورة عبر موقع روافد التعليمي

االشراف التربوي

االدارة العامة
للحاسوب ،االدارة
العامة للعالقات
العامة

2:38

االعالم التعليمي

2:38:2

تسجيل منهاج الصف الحادي عشر عبر اإلذاعة

2:38:3

المراجعة الشهرية والنهائية للمنهاج

2:38:4

تنمية مهارات الطلبة في االعالم

2:39

تحسين البيئة المدرسية

2:39:1

المستلزمات التشغيلية لللمدارس

الشئون المالية

2:40:1

التوعية بأهمية الوحدة اإلرشادية المركزية

االرشاد التربوي

2:40

االرشاد والتربية الخاصة

2:41

مبادرتي 2020

2:41:1

2:42

مسابقة التعليم الممتع

2:42:1

2:43

بنك األفكار

2:43:1

3:1

انشاء مدارس مهنية

3:1:1

3:2

صيانة المدارس المهنية

3:2:1

رقم المشروع

رقم المستهدف

3

اسم المشروع

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2

2019م

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

العالقات العامة
واالعالم
العالقات العامة
واالعالم
العالقات العامة
واالعالم

2:40:2

توفير خدمة عالج النطق

االرشاد التربوي

2:40:3

توفير أدوات مساعدة لذوي اإلعاقة

االرشاد التربوي

تشجيع المبادرات التي
تهدف إلى تطوير العملية التعليمية
تطوير بيئة مدرسية تعليمية متكاملة
تعزز المهارات الحياتية لألطفال
استثمار الطاقات البشرية
في طرح األفكار اإلبداعية

االشراف التربوي
االشراف التربوي
مديريات التربية

المديريات

وكيل الوزارة
وكيل الوزارة

األبنية

الوحدة المهنية +
اللوازم

األبنية

الوحدة المهنية

3:3

تعزيز المدارس المهنية

3:3:1

تزويد المدارس المهنية باإلحتياجات التشغيلية

الشئون المالية

التعليم التقني
واللوازم والكتب

3:4

تطوير الكادر الفني

3:4:1

تطبيق االستراتيجية الوطنية للتأهيل وتدريب طواقم التعليم
المهني

وحدة المدارس
المهنية

البدء في انشاء  3مدارس مهنية
صيانة وتأهيل واألبنية

واألثاث والتجهيزات

6

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم المهني
التعليم غير النظامي
اإلدارة والريادة

رقم المشروع

5

رقم المستهدف

4

3:5

تطوير منهاج التعليم المهني

3:6

4:1

تطوير منهاج محو األمية والتعليم
الموازي

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

مراجعة وتقييم كتب المنهاج الزراعي الصفين ()12-11

المناهج

3:5:2

مراجعة وتقييم كتب (االلكترونيات,االقتصاد المنزلي,
الحاسوب ,الكهرباء ,السيارات ,النجارة) للصفين ()12-11

المناهج

3:6:1

المستلزمات التشغيلية

3:5:1

تطوير الوحدات المهنية

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

3

اسم المشروع

2019م

2020م

الشئون المالية

التعليم المهني +
اإلشراف التربوي +
الكتب
التعليم المهني +
اإلشراف التربوي +
الكتب
الوحدات التقنية
والمهنية

وحدة المدارس
المهنية

األبنية  +اللوازم

المناهج

التعليم العام +
اإلشراف والتأهيل
التربوي

3:6:2

إنشاء ( )7وحدات مهنية جيدة

4:1:1

مراجعة وتقييم كتب محو األمية وتعليم الكبار

4:2:1

امتحان المستوى

االمتحانات

4:2:2

امتحاني محو األمية والتعليم الموازي
تحسين نوعية المواد التدريبية المحدثة في المراكز التعليمية
وتعزيز االلتزام باللوائح واألنظمة

التعليم العام

االمتحانات

التعليم العام

االدارات المعنية

4:4

تطوير الكادر التعليمي

4:4:1

تطوير كفايات معلمي برنامجي محو األمية والتعليم الموازي

التعليم العام

اإلشراف والتأهيل
التربوي

5:1

التقويم الواقعي

5:1:1

تحسين قدرات  350معلم ( )4-1في استخدام استراتيجيات
التقويم الواقعي

اإلشراف التربوي

االمتحانات

5:2

التعلم النشط والمهارات الحياتية

5:2:1

تمكين  800معلم من تطبيق استراتيجيات التعلم النشط

اإلشراف والتأهيل
التربوي

مؤسسة انقاذ
المستقبل الشبابي

5:3:1

تدريب  500معلم جديد حول تهيئة المعلم الجديد

4:2

التقويم التربوي

4:3

متابعة وتقييم المراكز التعليمية

4:3:1

5:3:2
5:3

تطوير كفايات المعلمين

5:3:3

تدريب  600معلم من تخصص االجتماعيات على
استراتيجيات تدريس االجتماعيات
تدريب  500معلم لغة انجليزية على استراتيجيات التدريس
الحديثة

5:3:4

تدريب  400معلم ( )10-5على أساليب القياس والتقويم

5:3:5

تطوير أساليب تدريس (الرياضيات والعلوم) من خالل دورات
تدريبية في اليابان

7

اإلشراف والتأهيل
التربوي
اإلشراف والتأهيل
التربوي
اإلشراف والتأهيل
التربوي
اإلشراف والتأهيل
التربوي
اإلشراف والتأهيل
التربوي

القياس والتقويم
مؤسسة جايكا
اليابانية

رقم البرنامج

البرنامج
اإلدارة والريادة
التعليم العالي

رقم المشروع

رقم المستهدف

6

5:4

تطوير القدرات الفنية للعاملين في
الوزارة والمديريات

5:4:3

تنمية مهنية للكادر المخبري
تطوير اداءالعاملين في مجال المكتبات
دورة اإلسعافات األولية

5:4:4

دورة تحكيم ألعاب قوى

األنشطة التربوية

5:4:5

تطوير مهارات منسقي الصحة

الصحة المدرسية

5:4:6

تطوير مهارات سكرتاريا المدارس

الصحة المدرسية

5:4:7

تطوير قدرات العاملين في مجال التربية الخاصة

االرشاد التربوي

5:4:10

رفع كفاءة المرشدين التربويين الجدد

االرشاد التربوي

5:4:13

تدريب منسقي التعليم اإللكتروني

5:4:2

5:4:14
5:5
5:6
5:6

تحسين بيئة العمل في الوزارة
والمديريات

6:1

التعليم المهني والتقني

5:5:1
5:6:1

6:2
6:3
6:4
6:5

مؤتمر مجمع اللغة العربية

الحاسوب

تدريب المعلمين لصناعة المحتوى الرقمي في مديريات شرق
خانيونس وخانيونس ورفح
تعزيز المعلمين المتميزين
االحتياجات الراسمالية للوزارة والمديريات
والمدراس

5:6:2

المستلزمات التشغيلية للوزارة والمديريات

6:1:1

تعزيز التعليم المهني والتقني

6:1:2

تعزيز التوجه المجتمعي نحو التعليم المهني والتقني

الحاسوب
مكتب الوكيل
الشئون المالية
الشئون المالية

بث روح التنافسية للتميز بين مؤسسات التعليم المهني
والتقني
تحديتث وتطوير األدلة الضرورية ألنشطة البحث العلمي

التعليم المهني
والتقني
التعليم المهني
والتقني
التعليم المهني
والتقني
البحث العلمي

6:3:1

تنمية المواهب المكتشفة في الجامعات والكليات

التعليم الجامعي

6:4:1

صرف مكافآت

6:5:1

عقد المؤتمر السنوي بالمجمع اللغة العربية

6:1:3

تطوير أدلة البحث العلمي
تبني وتوجيه الموهبة واالبداع
الطالبي
تطوير منظومة اإلمتحان الشامل

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة
التقنيات التربوية
التقنيات التربوية
األنشطة التربوية

5:4:1

االحتفال بيوم المعلم
تحسين بيئة العمل في الوزارة
والمديريات

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

5

اسم المشروع

2019م

2020م

6:2:1

8

مكتب الوكيل

اإلشراف التربوي
المعهد الوطني +
اإلشراف التربوي
مقابلة المعلمين
جميع اإلدارات
اإلدارات العامة

التعليم التقني
والمهني
التعليم العالي
اإلشراف التربوي
والتعليم العالي

الهدف اإلستراتيجي الثالث :تعزيز المساءلة والقيادة المبنية على النتائج والحوكمة
رقم البرنامج

البرنامج

رقم المشروع

اسم المشروع

رقم المستهدف

1

رياض
األطفال

1:1

حوسبة نظام رياض األطفال

1:1:1

تطوير موقع رياض األطفال

2:1

تطوير أدلة الرحالت
المدرسية والمخيمات الصيفية

2:1:1

تنظيم وتوجيه الرحالت المدرسية

األنشطة التربوية

2:1:2

تنظيم وتوجيه المخيمات الصيفية

األنشطة التربوية

2:2

اتحاد الرياضة المدرسية

2:2:1

2:3

األدلة التعليمية

انشاء اتحاد الرياضة المدرسية
تطوير أدلة للمناهج توضح للمعلمين آليات التنفيذ بما ينسجم
عدد الحصص المقررة

األنشطة التربوية
اإلشراف والتأهيل
التربوي

2:3:2
2:4

دليل التربية الخاصة

2:4:1

2:5

دليل معايير البيئة المدرسية

2:5:1

تطوير دليل ألنشطة التعلم الممتع لمعلمي الصفوف ()11- 5
اعداد أدلة متخصصة ف ر
التبية الخاصة
ي
تطوير دليل البيئة المدرسية

الصحة المدرسية

2:6

دليل المقاصف المدرسية

2:6:1

تطوير دليل المقاصف المدرسية

الصحة المدرسية

2:7

دليل المكتبة المدرسية

2:7:1

إعداد دليل المكتبة المدرسية

التقنيات التربوية

االشراف  +المناهج

2

التعليم العام

2019م

2020م

2:8:1

تطوير بوابة روافد للتدريب اإللكتروني

الحاسوب

المعهد الوطني
للتدريب التربوي

2:8:2

الدعم الفني لبوابة روافد التعليمية

الحاسوب

2:8:3

تطوير موقع حاضنة اإلبداع التعليمي ()+EDU

الحاسوب

2:8:4

إنتاج الكتب التفاعلية

الحاسوب

2:8:5

إنتاج الدروس التعليمية المصورة

الحاسوب

2:8:6

تطويرمخرجات برنامج التسرب الطالبي

التخطيط

تطبيق دليل تفعيل اللجان الصحية في المدارس

2:8

حوسبة النظم التعليمية

2:9

تفعيل اللجان الصحية

2:9:1

2:10

تعزيز المفاهيم حول
مخلفات الحروب

2:10:1

المحافظة على األثاث واألجهزة
2:11
المكتبية والكهربائية

2:11:1

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

2:3:1

المستهدفات

تعزيز المفاهيم لدى العاملين في الميدان
تفعيل قوانين االنضباط المدرسي المتعلقة بالمحافظة على
المال العام
9

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

الحاسوب

التعليم العام
مديريات التربية
مديريات التربية

دائرة المناهج

اإلشراف والتأهيل
التربوي

االرشاد التربوي

العالقات العامة +
اإلشراف التربوي
اإلشراف التربوي
اإلشراف التربوي
 +العالقات العامة
الحاسوب  +االرشاد
 +التعليم العام

الصحة المدرسية

الصحة المدرسية

مديريات التربية

اللوازم والكتب

العالقات العامة

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم المهني والتقني
التعليم غير
النظامي
اإلدارة والريادة

التعليم المهني وسوق العمل

3:1:1

تفعيل وتطوير التشبيك بين التعليم المهني وسوق العمل

3:2:1

تعزيز وعي الطلبة والمعلمين بمعدل  40نشاط

3:2:2

تفعيل نظام االرشاد المهني

3:3:1

تفعيل نظام االشراف والمتابعة

رقم المشروع

5

رقم المستهدف

4

اسم المشروع

3:1

3:2

االرشاد المهني

3:3

االشراف المهني

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

3

2019م

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة
وحدة المدارس
المهنية
وحدة المدارس
المهنية
وحدة المدارس
المهنية
وحدة المدارس
المهنية
وحدة المدارس
المهنية

3:3:2

تعزيز دور المشرف التربوي

4:1

حوسبة محو األمية

4:1:1

تطوير برنامجي محو األمية والتعليم الموازي

التعليم العام

4:2

تطوير كفايات القادة التربويين

4:2:1

تطوير كفايات مديري مراكز محو األمية

التعليم العام

5:1

تحسين جودة األداء المدرسي

5:2

تطوير كفايات مدراء المدارس

5:3

تطوير كفايات المشرفين
التربويين

5:4

تحسين القدرات اإلدارية للكادر

الحاسوب

5:1:1

تطوير كفايات مديري المدارس في التخطيط المدرسي

االدارات التربوية

اإلشراف التربوي

5:1:2

تطبيق رؤية منهجية اإلدارة المدرسية في جميع المدارس

االدارات التربوية

اإلشراف التربوي

5:1:3

المتابعة الداعمة

اإلشراف التربوي +
االدارات التربوية اإلرشاد  +الرقابة +
التقنيات

5:1:4

تطوير الدليل اإلجرائي لمديري المدارس

االدارات التربوية

تدريب  %50من مديري المدارس في موضوع مدير
المدرسة متعدد القدارات
تدريب معلمين في القيادة المدرسية (مدير  /نائب مدير
مدرسة)
تدريب  25مشرف تربوي جديد في أنماط اإلشراف التربوي
وأساليبه

اإلشراف والتأهيل
التربوي

5:2:1
5:2:2
5:3:1

اإلدارات التربوية

اإلشراف التربوي +
االدارات التربوية
المعهد الوطني
اإلشراف التربوي

5:3:2

عقد ورش العمل التخصصية للمشرفين التربويين

اإلشراف التربوي

5:3:3

تدريب مشرفي التربية الفنية والرياضية على أسايب القياس
والتقويم التربوي

اإلشراف التربوي

القياس والتقويم

5:4:1

تدريب ( )3170موظف من الكادر اإلداري

المعهد التربوي

االدارات العامة
المعنية  +مديريات
التربية

10

رقم البرنامج

البرنامج
اإلدارة والريادة

رقم المشروع

رقم المستهدف

5:5

تطوير الرقابة الداخلية

5:6

5:7

5:8

تطوير المهارات
للكادر

الفنية

تعزيز الجهوزية للطوارئ

االعتماد المدرسي

5:5:1

تطوير أدوات الرقابة المالية واإلدارية

5:5:2

تطوير دليل اإلجراءات الرقابية

وحدة الرقابة

5:5:3

متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للوزارة

وحدة الرقابة

5:5:4

متابعة األنظمة والتعليمات الصادرة عن اإلدارة

وحدة الرقابة

5:5:5

متابعة األنشطة واألعمال المركزية بالوزارة

وحدة الرقابة

5:6:1

رفع قدرات مشرفي االرشاد في مجال اإلشراف

5:6:2

تطوير مهارات العاملين في الميدان االعالمي

5:6:3

تطوير قدرات العاملين في مجال الرقابة

5:6:4

دورة االعالم الكشفي للقادة الكشفيين

األنشطة التربوية

5:7:1

تعزيز جهوزية موظفي المديريات والوزارة في حالة الطوارئ

الصحة المدرسية

5:8:1

تطوير فريق الجودة في المديريات

5:8:2

نشر ثقافة الجودة واالعتماد المدرسي

5:8:3

تدريب فرق التطوير المدرسي في المدارس

وحدة الترخيص المهني االشراف  +االدارات

5:8:4

رفع كفاءة فريق التقويم الخارجي للمدارس

وحدة الترخيص المهني االشراف  +االدارات

5:8:5

تكريم المدارس الحاصلة على االعتماد

وحدة الترخيص المهني االشراف  +االدارات

5:10

االرشاد التربوي

وحدة الرقابة
الداخلية

وحدة الترخيص
المهني
وحدة الترخيص
المهني

االشراف  +االدارات
االشراف  +االدارات

وحدة الشكاوي

تفعيل سياسة الحد من العنف واالنضباط المدرسي

وحدة الشكاوي

مديريات التربية

5:9:3

تعزيز فرص الوساطة وفض النزاعات

وحدة الشكاوي

مديريات التربية

5:10:1

متابعة الشئون القانونية

5:11:1

متابعة العملية التعليمية في مدارس وكالة الغوث

التعليم العام

تطبيق برنامج انتظام العملية التعليمية في المدارس

التعليم العام

تطوير السياسات والعالقة مع
5:11
وكالة الغوث
تطوير مؤشرات انتظام العملية
5:12:1
5:12
التعليمية

تطوير نظام الشكاوي المحوسب

جمعية الكشافة
والمرشدات

مديريات التربية

تطوير العمل في وحدة الشكاوي 5:9:2

تعزيز دور الوحدة القانونية

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة
وحدة الرقابة

5:9:1
5:9

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

5

اسم المشروع

2019م

2020م

11

الحاسوب

رقم البرنامج

البرنامج
اإلدارة والريادة

رقم المشروع

رقم المستهدف

5:13

التشكيالت المدرسية

5:13:1

اعداد ومتابعة خطط وانجازات
5:14
الوزارة

5:15

5:16

تطوير برنامج التشكيالت المدرسية

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة
التخطيط

الحاسوب

5:13:2

التشكيالت المدرسية الفعلية والمقترحة

التخطيط

5:14:1

ادراج الخطة التشغيلية وانجازاتها على النظام القياسي
المحوسب

التخطيط

5:14:2

متابعة االنجازات الشهرية للوزارة

التخطيط

5:14:3

اعداد الخطة االستراتيجية 2022 -2020م

التخطيط

5:14:4

اعداد الخطة التشغيلية 2021 -2020م

التخطيط

5:15:1

تطوير الخريطة المدرسية

التخطيط

الحاسوب

5:15:2

اعداد خطة اإلحتياجات
2024م

التخطيط

األبنية

5:16:1

تحديث خطة المشاريع

التخطيط

العالقات العامة

الخريطة المدرسية

التشبيك والتعاون مع
المؤسسات الداعمة

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

5

اسم المشروع

2019م

2020م

من األبنية المدرسية /2019

مديريات التربية

5:16:2

تعزيز التعاون مع المؤسسات الداعمة

التخطيط

العالقات العامة

5:17

الدراسات التربوية

5:17:1

إعداد دراسات وتقارير تربوية

التخطيط

االدارات المعنية +
مديريات التربية

5:18

مسابقة التميز
للعالقة بين
المدرسة والجمهور

5:18:1

تطوير وتعزيز العالقة بي
المحل
المدرسة والمجتمع
ي

مكتب الوكيل

5:19:1

مجلس أولياء األمور

األنشطة التربوية

اإلشراف التربوي

 5:19العمل التطوعي وخدمة المجتمع

تطوير البنية التحتية للمختبرات
5:20
والخوادم االلكترونية
5:21

نظام إدارة المختبرات العلمية
المحوسب

األنشطة التربوية

5:19:2

تطبيق الئحة العمل التطوعي

5:20:1

تطوير غرفة الخوادم ( )Server Roomفي الوزارة

5:21:1

تطوير برنامج إدارة المختبرات العلمية
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الحاسوب

المالية  +اللوازم

التقنيات التربوية

الحاسوب

رقم البرنامج

البرنامج
اإلدارة والريادة

رقم المشروع

رقم المستهدف

5:22

حوسبة النظم اإلدارية

5:22:1

تطوير برنامج الشؤون اإلدارية (منظومة البدالء)

5:22:2

تطوير برنامج متابعة اإلدارات التربوية المدرسية

الحاسوب

5:22:3

تطوير منظومة اإلشراف التربوي

الحاسوب

5:22:4

ر
ون
نظام الدفع اإللكت ي
من المستحقات

الحاسوب

الحاسوب
الحاسوب

اللوازم

الحاسوب

الشؤون
اإلدارية

5:22:8

امتحان الثانوية العامة

الحاسوب

االمتحانات

5:22:9

تطوير موقع إذاعة صوت التربية والتعليم

الحاسوب

إذاعة صوت
التربية والتعليم

5:22:10

تطويربرنامج نتائج الثانوية العامة من 2019-1967

االمتحانات

الحاسوب

5:23:1

االعالم يف رمضان

5:23:2

القضايا ر
التبوية

5:22:7

5:24

تحسين مراكز خدمة الجمهور

نظام اللوازم
العهد المستهلكة
نظام اللوازم
االحتياجات المدرسية
مزامنة بيانات التعليم
مع ديوان الموظفي

الشؤون
اإلدراية
اإلدارات
التربوية
اإلشراف
التربوي
المالية
+
االمتحانات
+
التعليم
العالي
اللوازم

5:22:6

5:23

اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

الحاسوب

5:22:5

تعزيز العالقة مع الجمهور

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

5

اسم المشروع

2019م

2020م

العالقات العامة
واالعالم
العالقات العامة
واالعالم
العالقات العامة
واالعالم
العالقات العامة
واالعالم

5:23:3

ر
إستاتيجيات التعليم

5:23:4

ً
إبراز انجازات الوزارة إعالميا

5:24:1

تطوير مراكز خذمة الجمهور في الوزارة والمديريات
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االشاف ر
ر
التبوي
االشاف ر
ر
التبوي
التخطيط

رقم البرنامج

البرنامج
التعليم الجامعي
التعليم الجامعي

رقم المشروع
6:2

رقم المستهدف

6

6:1

التدريب الميداني والعمل
التطوعي

المستهدفات

أغسطس
يوليو
يونيو
مايو
أبريل
مارس
فبراير
بناير
ديسمبر
نوفمبر
أكتوبر
سبتمبر

6

اسم المشروع

2019م

2020م
اإلدارة المسئولة اإلدارات المساندة

6:1:1

متابعة برنامج التدريب الميداني

التخطيط

6:1:2

تنظيم العمل التطوعي لطلبة الجامعات

التخطيط

6:2:1

تطوير إجراءات معادلة وتصديق الشهادات العلمية

التعليم الجامعي

تطوير أنظمة المتابعة
والرقابة
6:2:2

تقييم وتصنيف مؤسسات
 6:3التعليم العالي في ضوء المعايير
العالمية

6:4

ضبط وتطوير األدبيات
الخاصة بأنشطة البحث
العلمي

6:5

دعم أنشطة البحث العلمي

التعليم

6:6

حوسبة نظام
العالي

6:7

أنظمة المتابعة والرقابة

6:3:1

تطوير نماذج تقييم ومتابعة المؤسسات االكاديمية
تصنيف المؤسسات االكاديمية
اعداد برامج لتقييم المؤسسات األكاديمية

التعليم الجامعي

التعليم الجامعي

6:4:1

ضبط وتجويد عقد المؤتمرات العلمية

البحث العلمي

6:4:2

تجويد الرسائل الجامعية

البحث العلمي

6:4:3

ضبط وتجويد النشر العلمي

البحث العلمي

6:5:1

منحة دعم المقترحات البحثية

البحث العلمي

6:5:2

جائزة التميز البحثي

البحث العلمي

6:6:1

تطوير نظام معلومات التعليم العالي

التطوير وتنمية
القدرات

6:7:1

تطوير انظمة المتابعة والرقابة

التطوير وتنمية
القدرات

6:7:2

تطوير الهيكل التنظيمي والكادر البشري
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التطوير وتنمية
القدرات

االمتحانات،
الجودة ،التطوير،
التدريب ،الحاسوب
االمتحانات،
الجودة ،التطوير،
التدريب ،الحاسوب
هيئة االعتماد
والجودة
والحاسوب

الحاسوب
وتكنولوجيا
المعلومات ،التعليم
المهني والتقني،
التعليم الجامعي
الشؤون االدارية
+التعليم الجامعي
+التعليم المهني
التعليم المهني
والتقني ،التعليم
الجامعي

