خطة أولويات المدرسة 2022-2021

المقدمة :
مدرسة األندلس اإلعدادي الثانوي الخاصة للبنين هي مدرسة خاصة أسةتة عام  1993بمبادرة كريم من سةاادة الشةي
عبد هللا بن خالد آل ثاني  ،تح إشراف وزارة التاليم والتاليم الاالي بدول قطر .
تتةةا المدرس ة منذ تأسةةيت ة ا إل تطوير إمكانيات ا وقدرات ا إلثراء خبرات طالب ا ماتمدة في ذلك عل الخبرات الالمي
والفكري لكادرها الوظيفي متةتندة في ذلك لكاف المتةتحدثات واألسةالي الالمي والتكنولوجي إل جان الرؤى اإلجتماعي
الفاعل من أجل خدم المجتمع المحلي واإلقليمي .

رؤيتنا:
ٍُو َ
ٍُوقِيَ ٍمُإِس ََْل ِميَّ ٍةُُ .
ص ِر ُ
ع ْ
تَعَلُ ُمُ َ
طنِيَة َ
يُم ْل ِه ُمُبِه ِويَة َ

رسالتنا:
ُ،وتعززُاالنتما َءُ
ُعلى
ُِتعلمُمتطورةٍُومتنوعةٍُ،ضمنَ ُبيئةٍُتربوي ٍُةُ،ثريةٍُوآمنةٍُ،تح ِفز
توفيرُخبرات ٍ
ِ
ِ
َ
ُاالبتكارُواإلبداعِ
ُالدينُ.
بقيم
ُْ
للوطن
ُوالتمسكُ ِ
ِ
ِ
قيمـــنا:
اإلخـــــــــــــــــالص:
ُ

ُنخلصُنياتناُهللُونحتسبُماُنبذلهُمنُجهدُفيُأداءُرسالتناُعندُهللاُعزُوجل.

التمــــــــــــــــــــــيز:
ُ

ُنسعىُللريادةُوالتميزُفيُجميعُجوانبُالعمليةُالتربويةُوالتعليمية.

االبتكـــــــــــــــــــــار:
ُ

ُُنسعىُإليجادُحلولُأفضلُلتلبيةُاحتياجاتُالعمليةُالتعليميةُوالتربوية.

التعـــــــــــــــــــــاون:
ُ

ُنتشارك األفكارُوالمواردُونعملُبروحُالفريق.

االحتـــــــــــــــــــرام:
يسودُاالحترامُبيئتناُالتعليميةُوالتربويةُونربيُطَلبناُعلىُاحترامُاآلخرينُ .
المحافظة على الصحة:
ننشرُالوعيُالصحيُونسعىُلكيُيتبنىُأفرادُمجتمعناُالمدرسيُنمطُحياةُصحيةُسليمة.

نتائج التعلم المتوقعة :ESLR`s
واضععععينُفيُاالعتبارُنتاجاتُالتعلمُالتيُتضعععمنهاُاإلطارُالعامُللمنهرُالقطريُالوطنيُُ،تسععععىُالمدرسعععةُمنُخَللُ
برامجهاُليتخرجُطَلبهاُوهم:
ُ

 .1طالب يجيدون التواصل مع اآلخرين.
 .2طالب يعتزون بدينهم ويخدمون وطنهم.
 .3طالب يفكرون وينقدون ويبدعون.
 .4طالب يتعلمون مدى الحياة.

األهداف االستراتيجية :
تُوزارةُُالتعليمُوُرؤيةُدولةُقطرُُ2030والثقافةُالسععائدةُفيُ
واضعععينُفيُاالعتبارُُرؤيةُورسععالةُالمدرسععةُوتوجها ُ
المجتمعُالقطريُُوآُراءُوتطلعاتُشعععركاءُالعمليةُالتعليميةُوُمنُخَللُتحليلُالواقعُالمدرسعععيُُنتطلعُلتحقيقُاألهدافُ
االستراتيجيةُالتاليةُُ :

أهداف المدرسة االستراتيجية:
التطوير المؤسسي المستمر لضمان جودة العملية التعليمية.
توفير فرص تعلم متنوعة ومتميزة ترتقي بمستوي تحصيل الطالب وتشجعهم على التفكير واالبتكار
واإلبداع.
دعم السلوك اإليجابي للطالب وتشجيعهم على المبادرة وتحمل المسئولية.
ترسيخ القيم اإلسالمية والتقاليد والثقافـة القطريـة مع فهم الثقافات المتعددة واحترام اآلخرين.
دعم النمو االجتماعي والنفسي والبدني والوعي الثقافي والبيئي للطالب.
إدارة وتطوير أداء العاملين وتوفير مستوى عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص تبادل الخبرات وزيادة
معدالت االستبقاء.
توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ،جاذبة وعصرية تلبي احتياجات تعلم الطالب وتنمية قدراتهم.
رفع مستوى مشاركة أولياء األمور والمجتمع المحلي في دعم وتطوير العملية التعليمية.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ولما كانت هذه األهداف االستراتيجية تنتمي لمجال أو أكثر من مجال من مجاالت الجودة الخمسة التي يتكون منها نظام
االعتماد المدرسي الوطني :
-1
-2
-3
-4
-5

القيادةُالتربويةُُُ .
األداءُالتعليميُوبيئةُالتعلمُ.
تنميةُالمتعلمينُورعايتهمُُُ .
إدارةُالموارد.
الشراكةُاألبويةُوالمجتمعيةُ.

تم تحديد مجموعة من األهداف العامة التي اشتقت من هذه األهداف االستراتيجية  ،وتم تنظيمها وفقا ً لمجاالت الجودة
الخمسة  ،ليتم تحديد األولويات من بينها وهذه األهداف هي :

األهداف العامة :
)1

العملُعلىُتحقيقُرؤيةُورسالةُالمدرسةُوتوضيحهاُللمعنيينُوحثهمُعلىُالمشاركةُفيُُتحقيقهُاُ .

)2

تطويرُوإحكامُممارساتُالتخطيطُوالتنظيمُوالتفويضُبالمدرسةُ .

)3

تحسينُوتكثيفُعملياتُالمراقبةُوالمتابعةُاإلداريةُوتتحقيقُمعاييرُالشفافيةُفيُتقييمُاألداءُُ .

)4

استخدامُأحدثُاستراتيجياتُوطرقُالتدريسُوتنويعهاُبماُيراعيُالفروقُالفردي ُةُ .

)5

تطبيقُالمنهرُبشكلُفعالُوتوفيرُكافةُالمصادرُالَلزمةُلضمانُتلبيتهُلكافةُاحتياجاتُالطلبةُُُ .

)6

تنويعُوسائلُتقييمُالطَلبُونواترُالتعلمُعلىُمستوىُالمدرسةُُواالستفادةُمنهاُفيُتحسينُتعلمُالطَلبُ ُ.

)7

رفعُمستوىُالتحصيلُاألكاديميُللطلبةُ.

)8

توفيرُبيئةُتعليمي ُةُجاذبةُُ،ثريةُومحفزةُُ .

)9

رعايةُالفئاتُالمختلفةُللطلبةُُ .

 )10تطبيقُسياسةُسلوكيةُشاملةُوتنظيمُأنشطةُلتعزيزُالسلوكُاإليجابيُوالحدُمنُالسلوكُالسلبيُُ.
 )11تنفيذُمنهاجُشاملُللتربيةُالقيميةُعلىُمستوىُالمدرسةُ.
 )12تعزي ُزُتواصلُومشاركةُالطلبةُفيُالعمليةُالتعليميةُُ .
 )13إدارةُوتوزيعُالموظفينُبماُيسهمُفيُتحقيقُمعدالتُأداءُعاليةُ ُويضمنُحسنُسيرُالعملُُُ .
تنميةُالمعلمينُمهنياُومتابعةُأثرُالتدريبُوانعكاسهُعلىُواقعُالعمليةُالتعليمي ُةُُ .
ُ
)14
 )15توزيعُمواردُالمدرس ُةُوتطويرُمرافقهاُبماُيلبيُالحاجاتُالتعليميةُويحققُمعاييرُاألمنُوالصحةُوالسَلمةُُ .
 )16تحقيقُمشاركةُفاعلةُألولياءُاألمورُفيُالعمليةُالتعليميةُُ .
 )17تعزيزُالمشاركةُفيُأنشطةُالمجتمعُالمحليُوتشجيعهُعلىُدعمُتحقيقُأهدافُتعلمُالمدرسة.
 )18تحسين نتائج الطالب في االختبارات الدولية.

NEW

طريقة تحديد األهداف ذات األولوية :
اسةتخدمنا مصةفوف األولويات التالي لتحديد أولويات المدرسة أو األهداف ذات األولوي واضةاين في االعتبار كاف اآلراء
وموارد المدرس :

تحديد األولويات بناء على نتائج الدراسة الذاتية وتحليل الواقع :
مفتاح تحديد األولويات
تأثير قوي
مجهود قليل

1

موارد قليلة
عاجل

المجال

القيادة التربوية

األداء التعليمي
وبيئة التعلم.

تنمية المتعلمين
ورعايتهم .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

تأثير قوي

2

مجهود كبير
وموارد كثيرة
غير عاجل

األهداف االستراتيجية

تأثير ضعيف

3

مجهود قليل
وموارد قليلة

تأثير ضعيف
مجهود

4

عاجل

األهداف العامة

الامل عل تحقيق رؤي ورسال المدرس
وتوضيح ا للمانيين وحث م عل المشارك
في تحقيق ا.
التطوير المؤستي المتتمر
تطوير وإحكام ممارسات التخطيط
لضمان جودة الاملي
والتنظيم والتفويض بالمدرس .
التاليمي .
تحتين وتكثيف عمليات المراقب والمتابا
اإلداري وتتحقيق ماايير الشفافي في تقييم
األداء.
استخدام أحدث استراتيجيات وطرق
التدريس وتنويا ا بما يراعي الفروق
الفردي .
تطبيق المن ج بشكل فاال وتوفير كاف
توفير فرص تالم متنوع
المصادر الالزم لضمان تلبيته لكاف
ومتميزة ترتقي بمتتوي
تحصيل الطالب وتشجا م احتياجات الطلب .
عل التفكير واالبتكار
تنويع وسائل تقييم الطالب ونواتج التالم
عل متتوى المدرس واالستفادة من ا في
واإلبداع.
تحتين تالم الطالب.
رفع متتوى التحصيل األكاديمي للطلب .
توفير بيئ تاليمي جاذب  ،ثري ومحفزة.
دعم النمو االجتماعي
رعاي الفئات المختلف للطلب .
والنفتي والبدني والوعي
الثقافي والبيئي للطالب.

ضعيف
وموارد كثيرة
غير عاجل

األولوية
1
2
2
1
2
2
1
1
2

تابع تحديد األولويات بناء على نتائج الدراسة الذاتية وتحليل الواقع :
ُ

األهداف االستراتيجية

المجال

دعم النمو االجتماعي والنفتي والبدني
والوعي الثقافي والبيئي للطالب.
دعم السلوك اإليجابي للطالب وتشجيعهم
على المبادرة وتحمل المسئولية.

األولوية

األهداف العامة
الطلب

في

تازيز تواصل ومشارك
الاملي التاليمي .
تطبيق سياس سلوكي شامل وتنظيم
أنشط لتازيز التلوك اإليجابي والحد
من التلوك التلبي .

ترسـيخ القيم اإلسـالمية والتقاليد والثقافـــــة
القطريــة مع فهم الثقافات المتعددة واحترام تنفيذ منهاج شــامل للتربية القيمية على
مستوى المدرسة .
اآلخرين.
إدارة وتوزيع الموظفين بما يت م في
إدارة وتطوير أداء الااملين وتوفير متتوى تحقيق مادالت أداء عالي ويضمن حتن
سير الامل .
عال من التنمي الم ني والتدري وفرص
تبادل الخبرات وزيادة مادالت االستبقاء.
تنمي المالمين م نيا ومتابا أثر التدري
تنمية
واناكاسه عل واقع الاملي التاليمي .
الموارد
توزيع موارد المدرس وتطوير مرافق ا
توفير بيئ تالم آمن وصحي  ،وعصري
بما يلبي الحاجات التاليمي ويحقق ماايير
تلبي احتياجات تالم الطالب وتنمي قدرات م.
األمن والصح والتالم .
تحقيق مشارك فاعل ألولياء األمور في
رفع متتوى مشارك أولياء األمور
الاملي التاليمي .
والمجتمع المحلي في دعم وتطوير الاملي
الشراكة
التاليمي .
األبوية
تازيز المشارك في أنشط المجتمع
والمجتمعية
المحلي وتشجياه عل دعم تحقيق أهداف
تالم المدرس

1
2

1

2
1
1
2
2

أولويات المدرسة:
-1

توفير بيئة تعلم صحية وآمنة.

-2

توفير فرص تعلم متنوعـة ومتميزة ترتقي بمســــتوي تحصــــيـل الطالب وتشــــجعهم على التفكير واالبتكـار
واإلبداع.

-3

ترسيخ القيم اإلسالمية والتقاليد والهوية الوطنية من خالل أنشطة التعليم والتعلم بالمدرسة.

-4

تطوير أداء العاملين وتوفير مستوى عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص تبادل الخبرات.

-5

تحسين نتائج المدرسة في االختبارات الدولية.

NEW

وقد تم تحةديد هذ األولويات بنةاء عل مراجا ماطيات الواقع الحالي وتحليل البيئ الداخلي والخارجي وموارد وإمكانيات
المدرس .

خطة أولويات
2022-2021م

3

2

1

خطة
األولويات

خطة األولويات 2022-2021

األولوية  1#توفير بيئة تعلم آمنة وصحية:
األهداف العامة ُ

 1.1تطبيق اإلجراءات
االحترازية لمنع انتشار
العدوى بفيروس
كوفيد 19بين الطالب
والمنتسبين للمجتمع
المدرسي

اإلجراءات /االسرتاتيجيات
1.1.1
االجتماعُُبفريقُ الصحةُ والسَلمةُ
بالمدرسةُوتعريفهُبأدوارهُفيُتنفيذُ
اإلجراءاتُ االحترازيةُ وفقاُ
لتعليماتُوزارةُالصحةُُ .
1.1.2
فحصُ جميعُ العاملينُ موظفينُ
ومعلمينُوإداريينُوعمالُُ،والتأكدُ
منُ خلوهمُ منُ اإلصابةُ بفيروسُ
كوفيدُُ19قبلُبدءُالعامُالدراسيُ .
1.1.3
توفيرُ المعقماتُ والمطهراتُ فيُ
أرجاءُ المبنىُ معُ التركيزُ علىُ
األماكنُالمحتملةُللعدوىُ ُ.
1.1.4
تعقيمُ المدرسةُ يومياُ باستخدامُ
المطهراتُوالمعقماتُالمعتمدُعقبُ
يُ
انتهاءُالدوامُالدرس ُ
1.1.5
طباعةُ وتوفيرُ عَلماتُ التباعدُ
االجتماعيُ والمسافةُ اآلمنةُ فيُ
أرجاءُالمبنى ُ
1.1.6
فتحُ قنواتُ التواصلُ معُ وزارةُ
الصحةُ والجهةُ المهنيةُ بوزارةُ
التعليمُلإلبَلغُعنُأيُحاالتُاشتباهُ
أوُ إصابةُ وتنفيذُ تعليماتهمُ
بخصوصُ إغَلقُ الصفوفُ أوُ

املوارد ُ

األشخاص

املسؤولون ُ

املدى الزمني ُ

األدلة والشواهد املطلوبة ُ

مت

املتابعة

مل يتم

تشكيلُالفريقُ ُ
محاضرُاجتماعُالفريق ُ
ُ

ُ

ُ

توثيقُحضورُالفريقُ ُ
كشوفُالفحص ُ
رسائلُالنتائر ُ

ُ

ُ

ميزانيةُ
العيادة ُ

المديرُالتنفيذي ُ
مسؤولُلجنةُالصحةُ
مستمرُ ُ
والسَلمة ُ
الممرضُ ُ

مَلحظةُمعداتُالتعقيمُفيُ
أرجاءُالمدرسةُ ُ

ُ

ميزانيةُ
شراءُ
معداتُ
تعقيم ُ

مسؤولُلجنةُالصحةُ
مستمرُ ُ
والسَلمةُ ُ
مشرفُالخدمات ُ

المقابَلتُ ُ
توثيقُإجراءاتُالتعقيمُ ُ
فواتيرُشراءُالمعقماتُ ُ

ُ

ميزانيةُ
الدعايةُ
واإلعَلن ُ

المديرالتنفيذي ُ
مشرفُالخدمات ُ

أغسطسُوسبتمبرُ ُ

مَلحظةُعَلماتُالتباعد ُ
نُ
فواتيرُالدعايةُواإلعَل ُ

ُ

ُ-

مديرُالمدرسةُ ُ
المديرُالتنفيذي ُ

مستمرُ ُ

توثيقُالتواصلُ ُ
قوائمُفحصُالطَلبُ
والمعلمينُ ُ
المراسَلت ُ

ُ

ُ-

مديرُالمدرس ُة ُ
المديرُالتنفيذي ُ

منُُ16أغسطسُ
ُ 2021

ُ-

مسؤولُلجنةُالصحةُ
والسَلمة ُ
الممرض ُ

سُ
ُ20-16أغسط ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

األهداف العامة ُ

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

املوارد ُ

األشخاص

املسؤولون ُ

املدى الزمني ُ

األدلة والشواهد املطلوبة ُ

مت

املتابعة

مل يتم

فحصُ الطَلبُ والعاملينُ وفقاُ
للمستجدات ُ
مسؤولُلجنةُالصحةُ
والسَلمة ُ
مسئولُفريقُاألمنُ مستمرُ ُ
والسَلمة ُ
ُ
سبتمبرُ ُ
المديرُالتنفيذيُ ُ

1.1.7
ُتطبيقُاإلجراءاتُاالحترازيةُعلىُ
جميعُمنُيدخلُإلىُالمبنىُالمدرسيُ ُ ُ -
منُ موظفينُ أوُ طَلبُ أوُ أولياءُ
أمورُأوُعمالُ ُ
ُ
1.1.8
توفير ُممرضُمرخصُعلىُاألقلُ
بالعيادةُالمدرسية ُ
ُ

 1.2نشر الوعي الصحي بطرق
انتشار العدوى بفيروس
كوفيد 19واإلجراءت
االحترازية وطرق الوقاية
من المرض

 1.3توفير بدائل تعلم تتوافق
مع تعليمات الوزارة
لمراعاة منع انتشار
الفيروس بين الطالب

1.2.1
طباعةُونشرُلوحاتُوتصميمُ
فيديوهاتُتوعويةُونشرهاُفيُ
المبنىُالمدرسيُعنُطريقُ
الشاشاتُوطباعتهاُعلىُ
لوحاتُونشرهاُفيُأرجاءُ
المبنىُالمدرسي ُ
1.2.2
إرسالُرسائلُتوعويةُألولياءُ
األمورُ بضرورةُ االلتزامُ
باإلجراءاتُاالحترازيةُللوقايةُ
منُفيروسُكوفيدُ 19
1.3.1
وضعُ وتنفيذُ خطةُ لدوامُ الطَلبُ
بحيثُ الُ يزيدُ عددُ الطَلبُ فيُ
الصفُعن ُ15طالبُفيُأيُوقتُ
ووفقاُلتعليماتُوزارةُالتعليمُ .

المَلحظةُ ُ
تعليماتُاألمنُوالسَلمةُ ُ

ُ

ُ

رخصةُالممرضُ ُ
ُ

المديرُالتنفيذي ُ
ميزانيةُ
النوابُاإلداريين ُ
الدعايةُ
واإلعَلن ُ مسؤولُالتطويرُ ُ

مستمرُ ُ

الفيديوهاتُ ُ
اللوحات ُ
شاشاتُالعرض ُ

ُ

ُ

المديرُالتنفيذي ُ
مسؤولُالتطويرُ ُ

مستمرُ ُ

سجلُالرسائلُالقصيرةُ
ألولياءُاألمورُ ُ

ُ

ُ

ميزانيةُ
الرسائ ُل ُ

ُ-

اإلدارةُالعليُا ُ
ُ

مديرُالمدرسةُ ُ
1.3.2
ميزانيةُ مسؤولُفريقُ
توفيرُ إجراءاتُ التباعدُ وتطبيقُ
الحافَلت ُ الصحةُوالسَلمةُ ُ
االحترازاتُفيُالحافَلتُالمدرسية ُ
مسؤولُالخدمات ُ

سبتمبرُوأكتوبرُ
وحسبُالمستجدات ُ

مستمرُ ُ

الخطةُالتعليميةُللمدرسةُ ُ
الخططُالتشغيليةُ
للمراح ُل ُ
المقابَلتُ ُ
سجَلتُوخطوطُسيرُ
الحافَلت ُ

ُ

ُ

ُ

األهداف العامة ُ

املوارد ُ

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

األشخاص

املدى الزمني ُ

املسؤولون ُ

توفيرُ منصةُ تعليميةُ وحصصُ
ميزانيةُ
تفاعليةُللطَلبُلتعويضهمُعنُعدمُ
مسؤول التطوير
التطويرُ
الحضورُللمدرسةُبسببُالمرضُأوُ
قسم الكمبيوتر
التكنولوجُ
قلةُالحضورُللمدرسةُبسببُتقليصُ
يُ
أيامُالدوامُوفقاُلتعليماتُالوزارةُ .
1.3.3
األدارة العليا
توفيرُ أقصىُ درجاتُ الصحةُ
 ُ لجنة الصحةوالسَلمةُ فيُ اختباراتُ الطَلبُ
والسالمة
الحضوريةُللمراحلُالمختلفةُُ .

مستمرُ ُ

مستمرُمعُكلُاختبار ُ

األدلة والشواهد املطلوبة ُ

مت

املتابعة

مل يتم

الدخولُعلىُالمنصةُ
التعليميةُ ُ

ُ

ُ

توثيقُاالختباراتُ ُ

ُ

ُ

األولوية  2#توفير فرص تعلم متنوعة ومتميزة ترتقي بمستوي تحصيل الطالب وتشجعهم على التفكير واالبتكار واإلبداع.

األهداف العامة

2.1
استخدام أحدث
استراتيجيات وطرق
التدريس وتنويعها بما
يراعي الفروق الفردية
مؤشر اإلنجاز.
تطبق المدرس
استراتيجيات حديث
تتمحور حول الطال
وتراعي الفروق الفردي
وفقا لمؤشرات االعتماد
الوطني بنتب %85

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

املوارد

2.1.1
وضع خط تاليمي شامل
تتضمن أحدث أنواع
استراتيجيات التدريس بما في
ذلك استراتيجيات التدريس
عن باد مع التأكد من توافق ا
مع رسال المدرس وأهداف ا.
2.1.2
تنفيذ ورش تطوير م ني
وحلقات نقاشي حول تطبيق
استراتيجيات التدريس الحديث
وتنويا ا

-

➢ النواب
األكاديميون

ميزاني التطوير
الم ني

➢ النواب
األكاديميون

2.1.3
تنفيذ ورش تطوير م ني حول
مراعاة الفروق الفردي في
الحصص الدراسي

األشخاص

املسؤولون

املدى

الزمني

أغتطس

أغتطس
أكتوبر

األدلة والشواهد املطلوبة
مت

➢ وثيق الخط التاليمي

➢ وثائق ورش التدري

يناير
مارس
➢ النواب
األكاديميون

أغتطس
يناير

املتابعة

➢ وثائق ورش التدري

مل يتم

األهداف العامة

املوارد

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

األدلة والشواهد املطلوبة

املسؤولون

الزمني

➢ المنتقون
➢ النائ األكاديمي

متتمر

➢ نماذج من أوراق الامل (بشكل دوري
ش ريا)
➢ تقارير الزيارات الصفي

➢ النائ األكاديمي
➢ متؤول التطوير
➢ قتم IT

متتمر

➢ المشاهدة الصفي
➢ فواتيرالشراء

➢ النواب
األكاديميون
➢ منتقو المواد

متتمر

➢ نماذج متابا الحصص التفاعلي
➢ نماذج فحص عينات من الدروس
المصورة

➢ النائ األكاديمي
➢ منتقو المواد

سبتمبر
يناير

➢ وثائق تبادل الزيارات

ميزاني التاليم
االلكتروني

➢ متؤول التطوير
➢ النواب
األكاديميون

سبتمبر

➢ المشاهدة الصفي
➢ فواتير الشراء

-

➢ النواب
األكاديميون
➢ متؤولو الدعم

متتمر

➢ قوائم أسماء طالب المشروع
➢ سجل تحليل النتائج

2.1.4
متابا تصميم أوراق الامل
واألنشط والواجبات
واالختبارات القصيرة بحيث
تناس المتتويات المختلف
للطالب
ميزاني
2.1.5
التكنولوجيا
توفير وسائل تاليمي سماي
وبصري ومحتوسات وبرامج
لمراعاة أنماط تالم الطالب
باختالف متتويات م
2.1.6
متابا مراعاة تنويع أسالي
الشرح واستخدام المثيرات
التماي والبصري في
الحصص التفاعلي و الدروس
المصورة التي تنتج ا
المدرس
2.1.7
تبادل زيارات صفي داخلي
وخارجي (حضوريا وأونالين)
تتت دف مراعاة الفروق
الفردي
2.1.8
توفير رخص برامج إلكتروني
لزيادة توظيف التكنولوجيا في
الحصص الدراسي بما يتاعد
عل مراعاة الفروق الفردي
2.1.9
توسيع تطبيق مشروع لغتنا
الجميل وال LET`S
 Englishليتتوع جميع
الطالب الذين لدي م تحديات
في استخدام اللغ الاربي أو
اللغ اإلنجليزي

األشخاص

املدى

املتابعة
مت

مل يتم

األهداف العامة

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

املوارد

األشخاص

املدى

املسؤولون

الزمني

2.1.10
متابا تفايل مشاريع الدعم
(لغتنا الجميل Lets /
 /English/لدعم
الرياضيات) الطالب ذوي
التحصيل المتدني

النواب األكاديميون
األخصائي النفتي
األخصائيون
االجتماعيون
➢ المرشد
األكاديمي

سبتمبر
وتتتمر

ميزاني شراء
2.1.11
تنفيذ مشروع إلكتاب الطالب البرامج
م ارات التحدث باللغ
اإلنجليزي بطالق في
المرحلتين
ميزاني
2.1.12
المشاريع
تنفيذ مشروع تااون مع
المركز الثقافي البريطاني
إلكتاب الطالب م ارات
اللغ اإلنجليزي
ميزاني التاليم
2.1.13
االلكتروني
توفير بث الحصص التفاعلي
للطالب الذين يدرسون عن
باد في مجموعات صغيرة ال
تتادى  30طالبا إلتاح
الفرص للطلب لمزيد من
التفاعل والمشارك مع المالم
أثناء الحص التفاعلي
برنامج الرسائل
2.1.14
متابا حضور الطالب
لحصص البث المباشر
وإرسال تقارير ألولياء األمور
عن غياب أبنائ م
ميزاني التحفيز
2.1.15
والتكريم
تكريم الطالب المتميزين في
المشارك مع المالم
والملتزمين بحضور حصص
البث المباشر في حضور
أبائ م

➢ النواب
األكاديميون

➢ المدير التنفيذي
➢ النواب
األكاديميون
➢ منتقو اللغ
اإلنجليزي
المدير التنفيذي
النواب األكاديميون
➢ متؤول التطوير

النائ اإلداري
➢ منتق شئون
الطالب

سبتمبر

األدلة والشواهد املطلوبة
مت

➢ وثائق مشاريع الدعم

➢ فواتير الشراء
➢ خط ووثائق البرنامج

➢ اتفاقي التااون
➢ خط المشروع
➢ قوائم الطالب المشاركين في المشروع
متتمر

➢ جدول الحصص التفاعلي

متتمر

➢ تقارير برنامج الغياب
➢ نماذج من رسائل الغياب
➢ سجالت التواصل مع أولياء األمور

منتق شئون الطالب متتمر (ربع
فصلي)
النائ األكاديمي
➢ األخصائي
االجتماعي

املتابعة

➢ تقارير التحفيز

مل يتم

األولوية  3#ترسيخ القيم اإلسالمية والتقاليد والهوية الوطنية من خالل أنشطة التعليم والتعلم بالمدرسة.
األهداف العامة

3.1
تنفيذ منهاج شامل للتربية
القيمية على مستوى المدرسة

مؤشر اإلنجاز
تنفيذ خط المدرس لتنمي
لتنمي القيم اإلسالمي
وترسي ال وي الوطني في
نفوس بمادل %85

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

3.1.1
تحديث تشكيل لجن التربي القيمي وال وي الوطني
بالمدرس
3.1.2
دمج من اج التربي القيمي وال وي الوطني
للوزارة مع خط مؤست تربي التنوي وتنفيذها
ضمن خط شامل عل متتوى المدرس تتضمن
القيم المتت دف لكل مرحل وصف دراسي
3.1.3
متابا تنفيذ خط للتربي القيمي وال وي الوطني
عل مدار الاام الدراسي
3.1.4
تازيز الشراك مع مؤستات المجتمع الم تم
بغرس القيم وال وي الوطني
3.1.5
تازيز دور أولياء األمور في المشارك في تنفيذ
خط التربي القيمي بالمدرس

املوارد

االستفادة من
خبرات
مركزتربي
االستفادة من
خبرات المدارس
األخرى
ميزاني األنشط
الالصفي

األشخاص

املدى

املسؤولون

الزمني

مدير المدرس

أكتوبر

رئيس لجن
التربي القيمي

األدلة والشواهد
املطلوبة

➢ تشكيل لجن
التربي القيمي

النصف ➢ وثائق المن اج
القيمي المدمج
األول من
➢ خط التربي
الاام
القيمي
الدراسي

رئيس لجن
التربي القيمي

متتمر

➢ وثائق خط
التربي القيمي

ميزاني الشراك
المجتماي

المدير التنفيذي

متتمر

➢ وثائق الشراك

ميزاني لتكريم
أولياء األمور
المشاركين

األخصائيون
االجتماعيون

متتمر

➢ وثائق مشارك
أولياء األمور

املتابعة
مت

مل يتم

األولوية  4#تطوير أداء العاملين وتوفير مستوى عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص تبادل الخبرات.
 إدارة و تطوير أداء العاملين وتوفير مستوى عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص تبادل الخبرات وزيادة معدالت االستبقاء.األهداف العامة

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

املوارد

األشخاص

املسؤولون

الزمني

4.1
تنمية المعلمين مهنيا ومتابعة
أثر التدريب وانعكاسه على
واقع العملية التعليمية.

4.1.1
حصر االحتياجات التدريبي للموظفين

نماذج وقوال
واستبانات

النواب
األكاديميون

أغتطس

➢ قائم باالحتياجات
التدريبي

4.1.2
وضع وتنفيذ خط شامل للتطوير الم ني عل متتوى
المدرس وعل متتوى األقتام عل أن تشمل تطوير
م ني خارجي مع المراكز والمؤستات الماتمدة
4.1.3
وضع خط لت يئ وتطوير الموظفين الجدد

ميزاني
التطوير
الم ني

النواب
األكاديميون

أغتطس

➢ خط التطوير الم ني

مؤشر اإلنجاز

تحقق المدرس تنمي م ني
للموظفين في ضوء ماايير
االعتماد الوطني بنتب %85

4.1.4
قياس أثر التطوير الم ني عل متتوى المدرس

ميزاني
التطوير
الم ني
نماذج قياس
األثر

النواب
األكاديميون
النواب
اإلداريون
النواب
األكاديميون
المدير
التنفيذي

املدى

األدلة والشواهد
املطلوبة

أغتطس

➢ خط ت يئ الموظفين
الجدد

متتمر

➢ تقارير قياس أثر
التطويرالم ني
➢ تقارير الزيارات
الصفي

اإلجناز
مت

مل

يتم

األولوية  5#تحسين نتائج المدرسة في االختبارات الدولية.
األهداف العامة

5.1
تحسين نتائج الطالب في
االختبارات الدولية
مؤشر اإلنجاز
تحقيق تحسن بمقدار
 %25عن نتائج آخر
اختبار

اإلجراءات /االسرتاتيجيات

5.1.1
تحليل نتائج المدرس في
االختبارات الدولي ووضع
الخطط الالزم لتحتين
نتائج المدرس في
االختبارات الدولي القادم .
5.1.2
توعي الطالب وأولياء
األمور بأهمي االختبارات
الدولي وربط ا بال وي
الوطني

املوارد

قوال
تحليل
النتائج

رسائل
بوسترات

5.1.3
إعداد اختبارات تجريبي
عل نمط االختبارات
الدولي وتدري الفئ
المتت دف من الطالب
علي ا.
5.1.4
عمل متابقات بين الطالب
في مواد االختبارات
التجريبي وتوفير حوافز
وجوائز للمشاركين في ا

ميزاني
التحفيز

األشخاص

املسؤولون

النواب
األكديميون
منتقو المواد
ذات الصل

املدى

األدلة والشواهد املطلوبة

الزمني

أغتطس

املتابعة
مت

➢ تحليل نتائج االختبارات الدولي

النواب
األكاديميون
المالمون
األخصائي
االجتماعي

سبتمبر

➢ وثائق التوعي (بوسترات/صور/مطويات ..ال )

منتقو المواد
النائ
األكاديمي

سبتمبر
ويتتمر

➢ االختبارات التجريبي عل منص التالم عن باد

النائ
األكاديمي
منتقو المواد

سبتمبر
ويتتمر

➢ وثائق المتابق

مل يتم

آليات تنفيذ ومتابعة خطة األولويات
 يتمُدمرُأهدافُخطةُاألولوياتُضعمنُالخطةُالتنفيذيةُالسعنويةُويتمُمتابعتهاُبشعكلُدوريُوبحسعبُطبيعةُاألولويةُُ،ويتمُتعديلُالخطةُبحسبُالمستجدات.

يعتمد ،
مدير املدرسة

د .سالم عبد الرحمن البكري

