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 :  المقدمة  

  الشةي    سةعادة من  كريمة  بمبادرة  1993  عام أسةسة    خاصةة  مدرسةة هي  للبنين  الخاصةة  الثانوية  اإلعدادية األندلس مدرسةة

 . قطر بدولة العالي والتعليم التعليم وزارة إشراف تح   ، ثاني آل خالد  بن هللا عبد 

 العلمية  الخبرات  عل   ذلك في  معتمدة طالبها خبرات   ثراءإل وقدراتها  إمكانياتها  تطوير إل   تأسةةيسةةها منذ   المدرسةةة تسةةع 

  اإلجتماعية  الرؤى جان   إل   والتكنولوجية  العلمية  واألسةالي   المسةتحدثات  لكافة  ذلك في  مسةتندة  الوظيفي لكادرها  والفكرية

 . واإلقليمي المحلي المجتمع خدمة أجل من الفاعلة

 

  العلوم  –  الع برد   اللغد   – اإلنجلرزيد   اللغد   –  ال يدييددددردي   –  العلوم  )  دللموا  الوطنرد   المنديج   معديير   المد سةددددد   تعتمد 

 . اإلةالمر ( الت بر  – الب نر  الت بر  – اإلجتميعر 

 

 االستراتيجية:  المدرسة  أهداف

 .التعليمية العملية جودة لضمان المستمر المؤسسي التطوير -1

 . واإلبداع واالبتكار التفكير عل   وتشجعهم الطالب  تحصيل بمستوي ترتقي ومتميزة متنوعة تعلم فرص  توفير -2

 دعم السلوك اإليجابي للطالب وتشجيعهم عل  المبادرة وتحمل المسئولية. -3

 ترسي  القيم اإلسالمية والتقاليد والثقافةة القطريةة مع فهم الثقافات المتعددة واحترام اآلخرين.  -4

 ي والبيئي للطالب.دعم النمو االجتماعي والنفسي والبدني والوعي الثقاف -5

تطوير أداء العاملين وتوفير مسةةةةتوى عال من التنمية المهنية والتدري  وفرص تبادل الخبرات وزيادة إدارة و -6

 معدالت االستبقاء.

 قدراتهم.جاذبة وعصرية تلبي احتياجات تعلم الطالب وتنمية صحية ،توفير بيئة تعلم آمنة و -7

 .في دعم وتطوير العملية التعليميةالمحلي رفع مستوى مشاركة أولياء األمور والمجتمع  -8

 

ولما كانت هذه األهداف االستراتيجية تنتمي لمجال أو أكثر من مجال من مجاالت الجودة الخمسة التي يتكون منها نظام  
 االعتماد المدرسي الوطني :

   

ُالقيادةُالتربويةُُ. -1

 ةُالتعلمُ.األداءُالتعليميُوبيئ -2

ُتنميةُالمتعلمينُورعايتهمُُ. -3

 إدارةُالموارد. -4

 الشراكةُاألبويةُوالمجتمعيةُ. -5
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وتم تنظيمها وفقاً لمجاالت الجودة    تم تحديد مجموعة من األهداف العامة التي اشتقت من هذه األهداف االستراتيجية ،

 الخمسة ، ليتم تحديد األولويات من بينها وهذه األهداف هي : 

 :   العامة األهداف

ُ.عملُعلىُتحقيقُرؤيةُورسالةُالمدرسةُوتوضيحهاُللمعنيينُوحثهمُعلىُالمشاركةُفيُُتحقيقهُاال (1

ُ.بالمدرسةتطويرُوإحكامُممارساتُالتخطيطُوالتنظيمُوالتفويضُُ (2

ُتحسينُوتكثيفُعملياتُالمراقبةُوالمتابعةُاإلداريةُوتتحقيقُمعاييرُالشفافيةُفيُتقييمُاألداءُ. (3

ُ.استخدامُأحدثُاستراتيجياتُوطرقُالتدريسُوتنويعهاُبماُيراعيُالفروقُالفرديُة (4

ُُ.ُُالَلزمةُلضمانُتلبيتهُلكافةُاحتياجاتُالطلبةمصادرُتطبيقُالمنهجُبشكلُفعالُوتوفيرُكافةُال (5

ُتنويعُوسائلُتقييمُالطَلبُونواتجُالتعلمُعلىُمستوىُالمدرسةُُواالستفادةُمنهاُفيُتحسينُتعلمُالطَلب.ُُ (6

 ُ.رفعُمستوىُالتحصيلُاألكاديميُللطلبة (7

ُمحفزةُ.جاذبةُ،ُثريةُوُيميُةتوفيرُبيئةُتعل (8

ُرعايةُالفئاتُالمختلفةُللطلبةُ. (9

 اسةُسلوكيةُشاملةُوتنظيمُأنشطةُلتعزيزُالسلوكُاإليجابيُوالحدُمنُالسلوكُالسلبيُُ.تطبيقُسي (10

 ُ.تنفيذُمنهاجُشاملُللتربيةُالقيميةُعلىُمستوىُالمدرسة (11

ُمشاركةُالطلبةُفيُالعمليةُالتعليميةُ.تواصلُوُتعزيُز (12

ُُ.ُإدارةُوتوزيعُالموظفينُبماُيسهمُفيُتحقيقُمعدالتُأداءُعاليةُويضمنُحسنُسيرُالعمل (13

ُُ.ومتابعةُأثرُالتدريبُوانعكاسهُعلىُواقعُالعمليةُالتعليميُةُتنميةُالمعلمينُمهنيا ُ (14

ُمواردُالمدرسةُوتطويرُمرافقهاُبماُيلبيُالحاجاتُالتعليميةُويحققُمعاييرُاألمنُوالصحةُوالسَلمةُ.توزيعُ (15

ُتحقيقُمشاركةُفاعلةُألولياءُاألمورُفيُالعمليةُالتعليميةُ. (16

 .تعلمُالمدرسةأهدافُوتشجيعهُعلىُدعمُتحقيقُالمجتمعُالمحليُُشطةُُفيُأُنمشاركةُالتعزيزُ (17

   تحسين نتائج المدرسة في االختبارات الدولية.  (18

 أولويات  المدرسة: 

 وآمن .برئ  تعلم صحر   توفر  -1

تعلم متنوعد  ومتمرز  ت تي  بمتددددتوي تحلددددردش المالع وتاددددجع م علت الت  ر  وا بت ديس  ف صتوفر     -2

 واإلب اع.

 وال وي  الوطنر  من خالل أنام  التعلرم والتعلم بيلم سة ت ةرخ اليرم اإلةالمر  والتييلر   -3

 تموي  أداء العيملرن وتوفر  متتوى عيل من التنمر  الم نر  والت سيب وف ص تبيدل الخب ا . -4

 تحترن نتيئ  الم سة  ف  ا ختبيسا  ال ولر . -5

ات الواقع الحالي  وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وموارد وإمكانيات وقد تم تحديد هذه األولويات بناًء عل  معطي 

 المدرسة. 
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 التوصيات التي  تم  وضعها باالعتبار   عند  وضع الخطة السنوية : 

 أوالً :توصيات فريق االعتماد المدرسي الوطني 

 تحسينُنتائجُالطَلبُفيُاالختباراتُالدوليةُ. -1

 التعلمُفيُالحصصُالدراسيةُ.مراعاةُالفروقُالفرديةُوأنماطُ -2
 تحسينُمشاركةُأولياءُاألمورُفيُالفعالياتُالتيُتنظمهاُالمدرسةُ. -3

 تحسينُمشاركةُالطلبةُوأولياءُاألمورُفيُالقراراتُالمدرسيةُ. -4
 تحفيزُالطَلبُعلىُالمزيدُمنُالمشاركةُفيُالحصصُالتفاعليةُ. -5

 تطويرُمهاراتُاللغةُاإلنجليزيةُوخاصةُلطَلبُالدعمُ. -6
 ةُأكثرُفاعليةُلمتابعةُتنفيذُالخططُالمدرسيةُ.وضعُألي -7

 استكمالُرخصةُالممرضُ. -8
 زيادةُورشُالتطويرُالمهنيُالخارجيُ. -9

لتمييزها ووضعها في مرتبة          وقد تم تمييز المهام واالستراتيجيات لتنفيذ هذه التوصيات باللون 

   األولويات عند التنفيذ. 

 . 2021- 2020االستراتيجية نهاية العام  توصيات محضر مراجعة الخطة ثانياً: 

 تفعيلُاتفاقياتُالشراكةُالمجتمعيةُوتعزيزُاالستفادةُمنُوجودُمدرسةُدوليةُبالمجمعُ. -1

 عدمُالقدرةُعلىُإلحاقُمنتسبيُالمدرسةُبدوراتُالتطويرُالمهنيُللوزارةُ. -2
 يُحياتهمُاليوميةضعفُالبرامجُالموجهةُإلكسابُالطَلبُمهاراتُالتحدثُباللغةُاإلنجليزيةُبطَلقةُف -3

 تحسينُنتائجُالمدرسةُفيُاالختباراتُالدوليُة -4
زيادةُمواردُالتطويرُالمهنيُالخارجيُوخاصةُمعُالجهاتُوالمراكزُالمعتمدةُمنُوزارةُالتعليمُوالتعليمُالعاليُواالنفتاحُعلىُ -5

 التعاونُمعُالمدارسُالمناظرةُفيُمجالُالتطويرُالمهني.

 .العمليةُالتعليميةُتعزيزُتواصلُومشاركةُالطلبةُفي -6

 .تحقيقُمشاركةُفاعلةُألولياءُاألمورُفيُالعمليةُالتعليمية -7
 ُ.تعزيزُالمشاركةُفيُأنشطةُالمجتمعُالمحليُوتشجيعهُعلىُدعمُتحقيقُأهدافُتعلمُالمدرسُة -8

 . 2021-2020خطة التنفيذية للعام  لل الذاتية مراجعةال توصيات محضر ثالثاً: 

نتيجةُاإلجراءاتُاالحترازيةتفعيلُالمشاريعُالتيُواجهُ -1  ُ ُ)شيكاتُالتميزُ(ُتنفيذهاُتحديا

ُةيوضعُآليةُلمتابعةُخططُاللجانُالمدرس -2

ُ.التفكيرُبالصفوفُوعلىُالمنصةُالتعليميةُاالهتمامُبركنزيادةُ -3

ُرصدُميزانيةُلبرنامجُشيكاتُالتميزُووضعُآليةُلتنفيذهُللعامُالجديد -4

ُ.حُوتوضحُالسلوكياتُالمرغوبةُعلىُالمنصةُالتعليميةزيادةُالبرامجُالتوعويةُوالموادُالتيُتشر -5

ُُاإلنجليزيةُبالمرحلةتفعيلُبرنامجُطَلقةُالتحدثُباللغةُاإلنجليزيةُبالمرحلةُاإلعداديةُواعتمادُبرنامجُلتطويرُمهاراتُاللغةُُ -6

ُالثانوية

أعمالُالطَلبُعلىُُُوضعُأولويةُلعملُمعرضُدوريُألعمالُالطَلبُفيُحالُعودةُالتعليمُالحضوريُوتثبيتُمعارض -7

ُ.المنصةُالتعليمية

كلُاألسرُعملُكلُأسرةُمادةُلدليلُعمليُيتضمنُاالستراتيجياتُواألنشطةُالصفيةُوالتقويميةُومصادرُإثراءُُإجراءُعلُىتعميمُ -8

ُتعلمُالطلبةُوتعميمهُعلىُالمعنيين

ومنُأولياءُاألمورُإللهامُالطَلبُحولُزيادةُالمشاركاتُأصحابُالوظائفُوالمهنُوالتخصصاتُالمختلفةُمنُخريجيُاألندلسُأ -9

ُ.ماُيمكنُأنُيكونواُعليهُفيُالمستقبل.ُوجعلهاُأونَلينُحالُتعذرُتنفيذهاُحضوريا ُ

ُ.2022-2021شراءُادلةُالمعلمُللمناهجُالجديدةُللعامُالدراسيُُ -10

ُتوسيعُدائرةُالشراكةُمعُالمدارسُفيُالتطويرُالمهني -11

وأونَلينُُتصميمُأنشطةُمتنوعةُحضوريةُأوُأونَلين -12 ُ.2122-2021إلثراءُالبيئةُالتعليميةُوخدمةُتحقيقُنواتجُالتعلمُحضورياُ 

ُزيادةُوتنويعُاإلصداراتُالمدرسيةُمنُالمجَلتُوالدورياتُاإللكترونية -13
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ُ.توفيرُكتبُوأركانُللقراءةُبأماكنُمتفرقةُبالمدرسةُحالُتخيفُاإلجراءاتُاالحترازية -14

ُ.رفعُالقيودُعلىُالتعلمُالحضوريتفعيلُمسابقاتُأجملُصفُفيُحالُ -15

ُ.تعميمُاالستفادةُمنُتحليلُنتائجُاختباراتُالقبولُواالستفادةُمنهاُفيُوضعُالخططُاألكاديميةُالمتنوعة -16

ُ وضعُخطةُلتحسينُنتائجُالمدرسةُفيُاالختباراتُالدوليةُللعامُالدراسيُالجديد -17
ُ.عملُورشةُلتدريبُالمعلمينُعلىُاكتشافُالموهوبين -18

ُالتأكيدُعلىُأنُيتمُتكريمُالطَلبُالمتميزينُفيُعقبُظهورُنتائجُاالختباراتُوتنفيذُمقترحُتكريمُطَلبُالثانويةُالعامة -19

أوُأونَلينُحسبُمستجداتُالعمليةُالتعليمية -20  ُ ُ.التأكيدُعلىُتنفيذُخطةُاألنشطةُالخاصةُباألقسامُحضوريا

ُ.ترازيةتفعيلُبرنامجُالقيادةُالمدرسيةُحالُرفعُالقيودُاالح -21

ُ.تفعيلُاألنديةُوالجماعاتُالمدرسيةُحالُرفعُالقيودُاالحترازية -22

معُمجموعاتُمختارةُمنُالطَلبُالستطَلعُآرائهمُفيُالحياةُالمدرسة -23 ُ.عملُاجتماعاتُأونَلينُأوُحضورياُ 

نُبحسبُمستجداتُالعمليةُُتفعيلُدورُالبرلمانُالطَلبيُفيُتوعيةُالطَلبُبالسلوكياتُاإليجابيةُعبرُالتواصلُالمباشرُأوُأونَلي -24

ُ.التعليمية

تفعيلُدورُمجلسُاألمناءُفيُتوعيةُالطَلبُبالسلوكياتُاإليجابيةُعبرُالتواصلُالمباشرُأوُأونَلينُبحسبُمستجداتُالعمليةُ -25

ُ.التعليمية

ُ.عملُمحاضرةُتوعويةُللمعلمينُلتعريفهمُبأدوارهمُكقدوةُللطَلبُداخلُالصفُوخارجه -26

ُ.حسنينُسلوكيا ُتفعيلُتكريمُالطَلبُالمت -27

ُ.تكريمُالمعلمينُالمتميزينُفيُتعزيزُالجانبُالقيميُوالسلوكيُلدىُالطَلب- -28

القيمُالمستهدفةُلكلُمرحلةُوصفُدراسيُوتنفيذهُُالمدرسةُيتضمنوضعُمنهاجُللتربيةُالقيميةُوالهويةُالوطنيةُعلىُمستوىُ -29

لنظامُالتعليمُالمتبع  ُ لخطةُمرنةُقابلةُللتكييفُوفقا ُوفقاُ 

ُ.داثُغرفةُلتعزيزُالطَلبُوالمعلمينُفيُاألماكنُالمتاحةاستح -30

ُ.متابعةُإجراءاتُحصولُالممرضينُعلىُالرخصُمنُالوزارة -31

ُوضعُرابطُللتوظيفُعلىُموقعُالمدرسةُالجديُد -32

ُعملُاستبانةُتحديدُاالحتياجاتُالتدريبيةُمعُبدايةُالعامُالدراسيُالجديد -33

ُ.وبحثُإمكانيةُالتعاونُمركزُالتطويرُالتربويُبجامعةُقطرُزيادةُوتنويعُمواردُالتطويرُالمهنيُالخارجي. -34

ُ تفعيلُأكبرُلمشاركةُأعضاءُمجلسُاألمناءُفيُالمدرسة -35

ُتفعيلُاتفاقياتُالشراكةُمعُمؤسساتُالمجتمعُالمحلي -36

ُتفعيلُتبادلُالزياراتُمعُالمدارسُوالجامعاتُوالمؤسساتُالتربويةُوالتعليميةُبالدولة -37

 .ركةُمعُمؤسساتُمنُالمجتمعُالمحليُودعوتهمُللمشاركةُفيُاألنشطةُوالفعالياتُالتيُتنظمهاُالمدرسةتفعيلُتنفيذُفعالياتُمشت -38
ومعنويا ُ -39  ُ.تفعيلُالتواصلُمعُمؤسساتُالمجتمعُالمحليُللمساهمةُفيُدعمُاألنشطةُالمدرسيةُمادياُ 

 . 2021-2020توصيات محضر تحليل استبانات المعنيين رابعاً: 

-ُ

-ُ

ُ

 

   2021- 2020األداء المدرسي توصيات آخر بطاقة خامسا: 

-ُ

-ُ
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 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
 م 2022- 2021

 القيادة التربوية   1المجال : 

 :الهدف االستراتيجي  
 التطوير المؤسسي المستمر لضمان جودة العملية التعليمية.  - 1
 

األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

1.1 

عدلدت   الدعدمددش 

تحيرق سؤي   

وسةدددددديلدد   

المدد سةددددد   

وتويدددرح ي  

لدلدمدعدندردردن  

عدلدت   وحدهد دم 

الماددددديس د  

فددددددددددددددد   

 تحيري ي.

 

مؤشر  

 اإلنجاز

تحقيق نسةةبة  

رضةةةةةةةةةة   

المعنيين عن  

تةةةحةةةقةةةيةةةق  

الةةةةةرؤيةةةةةة  

والرسةةةةةالةة  

بةةةنسةةةةةةبةةةة  

80% 

1.1.1 

تحليل نتائج استبانة 

استطالع رأي المعنيين 

في رؤية ورسالة  

للعام الدراسي    المدرسة

2020-2021 

استبانة 

استطالع  

 المعنيين 

لجنة قيادة  ➢

الدراسة  

 الذاتية 

تحليل استبانات   ➢ أغسطس

الرؤية والرسالة  

 للمعنيين 
ع  ضر اجتماامح ➢

لجنة قيادة الدراسة  

تحليل  الذاتية ل

الرؤية استبانة 

 والرسالة 

ملف رؤية  ➢

ورسالة  

 المدرسة. 

    

1.1.2 

إرسال رسائل قصيرة  

ألولياء األمور لتعريفهم   

برؤية ورسالة المدرسة  

وحثهم عل  المشاركة في  

 تحقيقها 

الرسائل  

 القصيرة

مسؤول   ➢

 التطوير

 أغسطس 

 يناير 
سجل الرسائل   ➢

 القصيرة

 

ملف رؤية  ➢

ورسالة  

 المدرسة. 

    

1.1.3   

توضيحي  عمل فيديو 

لشرح رؤية ورسالة  

المدرسة تعريف المعنيين  

 بأدوارهم في تحقيقها 

ميزانية الدعاية  

 واإلعالن

اللجنة  رئيس ➢

 اإلعالمية

ملف رؤية  ➢ الفيديو ➢ سبتمبر 

ورسالة  

 المدرسة. 
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األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

 1.1.4  

عمل مسابقة عن رؤية  

ورسالة المدرسة للطالب  

 وأولياء األمور 

مسؤول   ➢ ميزانية التحفيز 

 التطوير

األخصائيون  ➢

 االجتماعيون 

محضر اجتماع   ➢ سبتمبر 

 اإلعداد للمسابقة.
قائمة بأسماء   ➢

 المشاركين
 تقرير نتائج المسابقة  ➢
توثيق حفل توزيع   ➢

 الجوائز

ملف رؤية  ➢

ورسالة  

 المدرسة. 

لدى مسؤول  ➢

 التطوير

ملف الشراكة   ➢

 المجتمعية. 

لدى   ➢

األخصائيين  

 االجتماعيين 

    

 1.1.5 

تعميم لنشر رؤية ورسالة 

المدرسة عل  المنصة  

التعليمية ووضعها في 

 مقدمة الدروس المصورة  

وعل  موقع المدرسة  

اإللكتروني وفي نشرات  

 المدرسة ومطبوعاتها. 

 وضمن خطط الدروس

المدير  ➢ 

 التنفيذي

تعميم نشر رؤية   ➢ سبتمبر 

 ورسالة المدرسة. 
نماذج من   ➢

 مطبوعات المدرسة.
صورة من موقع  ➢

 المدرسة  
توثيق الرؤية  ➢

والرسالة ضمن  

 درس مصور
نماذج من خطط   ➢

 الدروس. 

ملف رؤية  ➢

ورسالة  

 المدرسة. 

لدى مسؤول  ➢

 التطوير

➢ . 

    

 1.1.6 

توضيح الرؤية والرسالة  

- للمعنيين )الطالب 

- أولياء األمور -المعلمين

مجلس األمناء( خالل 

االجتماعات الدورية 

 عن بعد( –)حضورياً 

مسؤول   ➢ 

 التطوير

األخصائيون  ➢

 االجتماعيون 

محاضر  ➢ سبتمبر 

 االجتماعات 
 ملف تهيئة الطالب ➢
نماذج من خطط   ➢

 الدروس. 

ملف رؤية  ➢

ورسالة  

 المدرسة. 

مسؤول لدى  ➢

 التطوير

➢ . 

    

تدمدويد    1.2

وإحددددد ددددديم  

ممديسةددددي  

1.2.1 

وضع الخطط المختلفة  

للمدرسة وتحديثها سنوياً  

لجنة قيادة  ➢ تصوير وطباعة

الدراسة  

 الذاتية 

يونيو  

 ويوليو  

 الخطط  بأنواعها ➢
محاضر إعداد    ➢

 ومراجعة الخطط

ملف الخطط  ➢

المدرسية لدى  

 المدير التنفيذي
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األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

الددتددخددمددردد   

والددتددندد ددرددم 

والدتد دويد   

 بيلم سة .

 

مؤشر  

 اإلنجاز

نسةةبة  تحقيق  

جةةةةةةةةةةةودة 

الةةةخةةةطةةةط  

والممارسات  

الةتةنةيةيةمةيةةة  

وفةةةةةةةقةةةةةةةا 

لةمةؤشةةةةرات  

االعةةةتةةةمةةةاد 

الةةةوطةةةنةةةي  

85% 

)استراتيجية/ تنفيذية  

 سنوية( 

1.2.2 

جدول تشغيل وضع 

متابعة تنفيذ شهري ل

 الخطة التنفيذية السنوية 

لجنة قيادة  ➢ -

الدراسة  

 الذاتية 

 يوليو  

2021 

جدول التشغيل  ➢

الشهري للخطة  

 التنفيذية السنوية, 
 

ملف الخطط  ➢

لدى المدير  

 التنفيذي

    

1.2.3 

شرح وتوضيح الخطط 

بمختلف أنواعها للمعلمين 

والموظفين وتعريفهم 

 بأدوارهم في تحقيقها. 

المدير  ➢ -

 التنفيذي

النواب  ➢

 األكاديميين

النواب  ➢

 اإلداريين 

 منسقو المواد  ➢

اجتماعات محاضر  ➢ غسطس أ

شرح وتوضيح  

 الخطط للمعنيين. 

ملف الخطط  ➢

المدرسية لدى  

 المدير التنفيذي

    

1.2.4 

وضع نسخة إلكترونية  

من الخطط المدرسية  

عل  رابط إلكتروني 

 ومشاركته مع للمعنيين

مسؤول   ➢ 

 التطوير

رابط النسخة  ➢ غسطس أ

اإللكترونية للخطط 

 المختلفة.

 ملف الخطط ➢

لدى المدير   ➢

 التنفيذي

    

1.2.5 

تحديث الهيكل الوظيفي  

للمدرسة ونشره 

 وتوضيحه للمعنيين  

ميزانية الدعاية  

 واالعالن

المدير  ➢

 التنفيذي

مسؤول   ➢

 التطوير

➢  

الهيكل الوظيفي   ➢ أغسطس 

 المحدث
محاضر اجتماعات  ➢

شرح  وتوضيح  

الهيكل الوظيفي  

 للمعنيين. 
 

 

ملف  ➢

اجتماعات 

 المدير التنفيذي

 

    

1.2.6 

شرح وتوضيح الوصف 

الوظيفي للموظفين  

واالحتفاظ بنسخة موقعة  

من الموظف باستالم  

 نسخة منه

المدير  ➢ طباعة وتصوير

 التنفيذي

النواب  ➢

 اإلداريين

محاضر اجتماعات  ➢ أغسطس 

شرح وتوضيح  

 الوصف الوظيفي 
ملف توقيع   ➢

عل  الموظفين 

ملف  ➢

اجتماعات 

 التنفيذيالمدير 

ملف  ➢

اجتماعات 

 النائ  اإلداري
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األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

استالم الوصف  

 الوظيفي

 

1.2.7 

سياسات  دليل تحديث 

 المدرسة  

 المديرالتنفيذي ➢  

مسؤول   ➢

 التطوير

النواب  ➢

 األكاديميين

النواب  ➢

 اإلداريين

 منسقو المواد  ➢

 دليل السياسات ➢  غسطس أ
محاضر اجتماعات  ➢

توضيح السياسات  

 لمعنيين
 موقع المدرسة  ➢
 الرسائل القصيرة  ➢

سياسات دليل  ➢

المدرسة لدى  

 المدير التنفيذي

    

1.2.8 

وضع دليل السياسات 

المدرسية عل  موقع  

المدرسة وإرسال  رسالة  

قصيرة برابط إلكتروني  

للمعنيين ودعوتهم 

 لالطالع عليها

الرسائل  

 القصيرة

مسؤول   ➢

 التطوير

سجل الرسائل   ➢ غسطس أ

 القصيرة اإللكتروني  

ملف الرسائل   ➢

القصيرة لدى  

مسؤول  

 التطوير

    

1.2.9 

تنفيذ سياسة التفويض بما  

يحسن سير العمل 

 وبحس  الضرورة

المدير  ➢ -

التنفيذي 

 للمدرسة 

النواب  ➢

 اإلداريون

النواب  ➢

 األكاديميون

ملف التفويض   ➢ كت  التفويض   ➢ مستمر

لدى مدير 

 المدرسة 

ملف التفويض   ➢

لدى المدير  

 التنفيذي

ملف التفويض   ➢

لدى النائ  

 األكاديمي 

ملف التفويض   ➢

لدى النائ  

 اإلداري 
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األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

ملف التفويض   ➢

لدى منسقي 

 المواد 

1.2.10 

المعنيين  استطالع رأي

في اتخاذ القرارات 

تخفيض  المدرسية )

توقي  حصص  /الدوام

التقوية/نيام التعلم 

المدمج/ تطبيق سياسة  

التأخير/ تكريم وتحفيز  

( عن  الطالب.. ال 

 االجتماعاتطريق 

واالستبانات ووسائل 

 التواصل المختلفة 

استبانات  

 إلكترونية 

 رسائل قصيرة

المدير  ➢

التنفيذي 

 للمدرسة 

النواب  ➢

 اإلداريون

النواب  ➢

 األكاديميون

مسؤول   ➢

 التطوير 

األخصائيون  ➢

   االجتماعيون

تحليل استبانات   ➢ مستمر 

المعنيين في  

 القرارات المدرسية 
محاضر اجتماعات  ➢

القرارات  مناقشة 

بمشاركة آراء 

 المعنيين 
 

ملف محاضر  ➢

اجتماعات 

 المدير التنفيذي

➢  
ملف  ➢

االستبانات لدى 

مسؤول  

 التطوير

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

األخصائي 

 االجتماعي

    

1.3  

 

تددحتددددددرددن 

وتدد ددهددردد   

عددمددلددرددي  

الددمدد ا ددبدد   

والدمدتدديبدعدد   

اإلداسيدددددددد   

  وتددتددحدديددرددق 

مدددعدددييدددرددد   

الاد يفر  ف  

 تيررم األداء.

 

مؤشر  

 اإلنجاز

 

1.3.1 
حصر البرامج  

والمشاريع بالمدرسة 

ووضع قائمة محدثة بها  

تتضمن أهداف البرنامج 

أو المشروع وخطة عمله  

 وآلية متابعته وتقييمه. 

االستفادة من  

خبرات 

المدارس  

 األخرى

المدير  ➢

 التنفيذي

النواب  ➢

 األكاديميين

النواب  ➢

 اإلداريين 

مسؤول   ➢

 التطوير

شهر 

 أغسطس

قائمة بالبرامج  ➢

 والمشاريع

ملف الخطط  ➢

لدى المدير  

 التنفيذي

    

1.3.2 

متابعة تنفيذ البرامج 

والمشاريع من خالل 

تقارير دورية تقدم  

 لإلدارة العليا 

المدير  ➢ 

 التنفيذي

أعضاء فريق   ➢

 اإلدارة العليا

تقارير المشرفين  ➢ُمستمُر

عل  البرامج  

 والمشاريع.
محاضر اجتماعات  ➢

متابعة البرامج 

 والمشاريع

ملف البرامج   ➢

والمشاريع لدى 

المدير التنفيذي 

 بالمدرسة.
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األهداف 
 العامة 

اإلجراءات/ 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد 
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 

 املتابعة تاريخ 

تقدير قوة  
 الدليل

0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

تحقق  

المدرسة  

ممارسات  

المتابعة  

والمراقبة  

ومعايير  

الشفافية وفقا 

لمؤشرات 

االعتماد 

الوطني 

بنسبة  

85% 

1.3.3 

حصر اللجان المدرسية  

وتحديث تشكيلها  

 وخططها 

المدير  ➢ 

 التنفيذي

أعضاء فريق   ➢

 اإلدارة العليا

شهر 

ُأغسطس
قائمة باللجان   ➢

المدرسية وتشكيلها  

وخططها السنوية  

واعتماد المدير 

 التنفيذي لها 

اللجان  ملف  ➢

المدرسية لدى  

 المير التنفيذي 

    

1.3.3 

متابعة أداء اللجان  

المدرسية عل  مستوى 

 المدرسة 

المدير  ➢ -

 التنفيذي

أعضاء فريق   ➢

 اإلدارة العليا

تقارير اللجان   ➢ مستمُر

 المدرسية 
محاضر اجتماعات  ➢

المدير التنفيذي مع  

 اللجان. 
التغذية الراجعة من   ➢

المدير التنفيذي عل    

تقارير اللجان  

 المدرسية 

ملف اللجان   ➢

المدرسية لدى  

 المير التنفيذي 

    

1.3.3 

تفعيل دور القيادات 

المدرسية بمستوياتها  

المختلفة في متابعة وتقييم  

أداء الموظفين وتقديم  

التغذية الراجعة لهم عن  

 آدائهم

 نماذج المتابعة
والزيارات 

 الصفية 

المدير  ➢

التنفيذي 

 للمدرسة 

تقارير المتابعة  ➢ مستمُر

للمستويات اإلدارية  

 المختلفة
تقارير الزيارات  ➢

 الصفية 

المتابعة ملف  ➢

الزيارات و

الصفية  لدى  

 المدير التنفيذي

ملف الزيارات  ➢

الصفية  لدى  

النائ   

 كاديمي األ

    

 1.3.4 

وضع خطط إلدارة 

األداء المتدني للموظفين  

الذين لوحظ تدني في  

 أدائهم

المدير  ➢ 

 التنفيذي 

النواب  ➢

 اإلداريون

النواب  ➢

 األكاديميون

 منسقو المواد  ➢

األداء  خطط إدارة  ➢ مستمُر

 المتدني

 تقارير متابعة األداء  ➢

ملف المتابعة  ➢

والزيارات 

الصفية  لدى  

 المدير التنفيذي

لدى النائ   و ➢

 األكاديمي 

ملف المتابعة  ➢

لدى النائ  

 اإلداري 
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 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
 م 2022- 2021

 تعليمي وبيئة التعلم : األداء ال 2المجال  

 :الهدف االستراتيجي  

 تعلم متنوع  ومتمرز  ت تي  بمتتوي تحلرش المالع وتاجع م علت الت  ر  وا بت يس واإلب اع. ف صتوفر   -2

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.1 

اةتخ ام أح ث 

اةت اترجري  وط ق  

الت سيس وتنويع ي  

بمي ي اع  ال  وق  

 ال  دي  

 

 

 .اإلنجازمؤشر 
تطبق المدرسة 

استراتيجيات حديثة 

تتمحور حول الطال  

الفروق وتراعي 

الفردية وفقا  

لمؤشرات االعتماد  

 %85الوطني بنسبة 

2.1.1 

وضع خطة تعليمية  

شاملة تتضمن أحدث 

أنواع استراتيجيات  

التدريس بما في ذلك 

استراتيجيات التدريس  

عن بعد مع التأكد من 

توافقها مع رسالة 

 المدرسة وأهدافها.

النواب  ➢ -

 األكاديميون

وثيقة الخطة  ➢ أغسطس

 التعليمية 

ملف الخطط  ➢

لدى المدير  

 التنفيذي

ملف الخطط  ➢

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.1.2 

تنفيذ ورش تطوير مهني  

وحلقات نقاشية حول 

تطبيق استراتيجيات  

التدريس الحديثة  

 وتنويعها 

ميزانية  

التطوير 

 المهني

النواب  ➢

 األكاديميون

 أغسطس

 أكتوبر 

 

 يناير 

 مارس

 

 

وثائق ورش   ➢

 التدري 

ملف التطوير  ➢

المهني لدى 

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.3 

تنفيذ ورش تطوير مهني  

حول مراعاة الفروق 

النواب  ➢ 

 األكاديميون

 أغسطس

 

 يناير 

وثائق ورشة   ➢

 التدري 

ملف التطوير  ➢

المهني لدى 

النائ   

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

الفردية في الحصص  

 الدراسية 

2.1.4 

 تصميم  أوراقمتابعة 

العمل واألنشطة 

والواجبات واالختبارات  

القصيرة بحيث تناس   

المستويات المختلفة  

 للطالب

 المنسقون ➢ 

النائ    ➢

 األكاديمي 

نماذج من   ➢ مستمر  

أوراق العمل 

)بشكل دوري  

 شهرياً( 
تقارير   ➢

الزيارات 

 الصفية 

ملف الزيارات  ➢

الصفية لدى 

النائ   

 األكاديمي 

ملف قياس أثر  ➢

التدري  لدى  

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.5 

توفير وسائل تعليمية 

سمعية وبصرية  

ومحسوسات وبرامج 

أنماط تعلم  لمراعاة

الطالب باختالف  

 مستوياتهم 

ميزانية  

 التكنولوجيا 

النائ    ➢

 األكاديمي 

مسؤول   ➢

 التطوير
 ITقسم  ➢

المشاهدة  ➢ مستمر 

 الصفية  
 فواتيرالشراء ➢

ملف  ➢

 المشتروات

لدى المدير  

 التنفيذي
ملف الزيارات  ➢

الصفية لدى 

المدير 

التنفيذي 

والنائ   

 األكاديمي 

    

2.1.6 

مراعاة تنويع  متابعة 

أسالي  الشرح واستخدام 

المثيرات السمعية  

الحصص   والبصرية في

  الدروس التفاعلية و

المصورة التي تنتجها  

 المدرسة 

النواب  ➢ -

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

متابعة   نماذج ➢ مستمر 

الحصص  

 التفاعلية  
نماذج فحص  ➢

من   عينات 

  الدروس

 المصورة

ملف متابعة  ➢

الحصص  

التفاعلية لدى  

النائ   

 األكاديمي 

ملف متابعة  ➢

الدروس  

المصورة لدى  

النائ   

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.1.7 
تبادل زيارات صفية 

داخلية  

)حضوريا وخارجية

تستهدف   وأونالين(

 مراعاة الفروق الفردية 

 

النائ    ➢ 

 األكاديمي 
منسقو   ➢

 المواد 

 سبتمبر 

 يناير 

وثائق تبادل  ➢

 الزيارات

ملف تبادل  ➢

الزيارات لدى  

منسقي المواد  

والنائ   

 األكاديمي 

    

2.1.8 

توفير رخص برامج 

إلكترونية لزيادة توظيف  

التكنولوجيا في الحصص 

بما يساعد عل    الدراسية

 مراعاة الفروق الفردية 

ميزانية  

التعليم 

 االلكتروني 

مسؤول   ➢

 التطوير

النواب  ➢

 األكاديميون

المشاهدة  ➢ سبتمبر  

 الصفية 

 فواتير الشراء ➢

ملف  ➢

المشتروات 

لدى المدير  

 التنفيذي
ملف الزيارات  ➢

الصفية لدى 

المدير 

التنفيذي 

والنائ   

 األكاديمي 

    

 

2.1.9 

المعلمين عل   تدري  

استخدام برامج التعليم 

 MSاإللكتروني ) 
Teams ,Word 
wall, Kahoot)   ال 

النواب  ➢ -

 األكاديميون

قسم  ➢

 الكمبيوتر 

مسؤول   ➢

 التطوير

  أغسطس

 يناير 

وثائق ورش   ➢

 التدري 

ملف التطوير  ➢

المهني لدى 

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.10 

تنفيذ ورشة تطوير مهني  

عل  ن يلتدري  المعلم

استثارة مهارات التفكير  

الناقد لدى الطالب 

وطرح أسئلة تثير  

 التحدي 

النواب  ➢ -

 األكاديميون

وثائق ورس   ➢ نوفمبر  

 التدري 

ملف التطوير  ➢

المهني لدى 

النائ   

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.1.11 

تفعيل ركن متابعة 

التفكير في الصفوف 

وعل  المنصة   الدراسية

 التعليمية 

النواب  ➢ 

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

تقارير   ➢ مستمر 

 المنسقين 

تقارير النواب   ➢

 األكاديمين 

ملف الزيارات  ➢

الصفية  لدى  

المدير 

التنفيذي و  

النائ   

 األكاديمي 

ومنسقي   ➢

 المواد 

    

2.1.12 

تنويع المعلمين  متابعة 

استخدام األنشطة الصفية  

في الحصص الدراسية  

وعل  منصة التعلم عن  

 بعد 

النواب  ➢ -

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

تقارير   ➢ مستمر 

الزيارات 

 الصفية 

تقارير متابعة   ➢

منصة التعلم 

 عن بعد

ملف الزيارات  ➢

الصفية  لدى  

المدير 

التنفيذي و  

النائ   

 األكاديمي 

ومنسقي   ➢

 المواد 

    

2.1.13 

شيكات   برنامجطبيق ت

التميز في الحصص  

عل    هالدراسية وتفعيل

التعليمية وتكريم  المنصة 

الطالب المتميزين بمعدل  

مرات عل  مدار العام   4

 الدراسي 

ميزانية  

 التحفيز

النواب  ➢

 األكاديميون

األخصائيون  ➢

 االجتماعيون 

مسؤول   ➢

 التطوير

 أكتوبر 

 يناير 

 مارس 

 مايو 

تقارير برنامج  ➢

 شيكات التميز 

متابعة  تقارير  ➢

منصة التعلم 

 عن بعد

ملف مشروع   ➢

شيكات التميز  

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

2.1.14 

تدري  المعلمين عل   

 اإلدارة الصفية المنتجة

النواب  ➢ -

 األكاديمون 

نوفمبر  

 وديسمبر  

ملف التطوير  ➢ وثائق التدري   ➢

المهني لدى 

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.15 

  مشروعتوسيع تطبيق 

 لغتنا الجميلة

النواب  ➢ -

 األكاديميون

قوائم أسماء  ➢ مستمر 

طالب  

 المشروع

ملف مشاريع   ➢

الدعم لدى  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

 LET`Sوال
English      ليستوع

جميع  الطالب الذين 

لديهم تحديات في  

استخدام اللغة العربية أو  

 اللغة اإلنجليزية 

مسؤولو   ➢

 الدعم 

سجل تحليل  ➢

 النتائج

النائ   

 األكاديمي 

2.1.17 

لدعم  مشروعتنفيذ 

الطالب في المهارات 

 األساسية في الرياضيات

النواب  ➢ -

 األكاديميون

قوائم أسماء  ➢ مستمر 

طالب  

 المشروع

سجل تحليل  ➢

 النتائج

ملف مشاريع   ➢

الدعم لدى  

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.18 

إلكساب    مشروعتنفيذ 

الطالب مهارات التحدث  

 باللغة اإلنجليزية بطالقة

 في المرحلتين 

ميزانية شراء  

 البرامج 

النواب  ➢

 األكاديميون

 فواتير الشراء ➢ سبتمبر 
خطة ووثائق   ➢

 البرنامج

ملف مشاريع   ➢

الدعم لدى  

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.9 

تنفيذ مشروع تعاون مع  

المركز الثقافي البريطاني 

الطالب مهارات  إلكساب 

 اللغة اإلنجليزية 

ميزانية  

 المشاريع 

المدير  ➢

 التنفيذي

النواب  ➢

 األكاديميون

منسقو اللغة  ➢

 اإلنجليزية

 اتفاقية التعاون ➢ 
خطة  ➢

 المشروع
قوائم الطالب  ➢

المشاركين في 

 المشروع

ملف الشراكة   ➢

لدى النائ  

 األكاديمي 

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

األخصائي 

 االجتماعي
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.1.20 

عمل معرض ألعمال  

وأبحاث الطالب في كل 

فصل دراسي ورصد  

ميزانية له إلتاحة 

الفرصة للطالب للتحدث 

 عن أعمالهم

وعمل المعرض 

افتراضياً عل  المنصة  

 التعليمية 

ميزانية  

لتجهيز  

المعرض 

 والترويج له 

ميزانية  

لتكريم  

أصحاب 

األعمال 

 المتميزة 

النواب  ➢

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

ديسمبر  

2021 

إبريل 

2022 

توثيق   ➢

 المعرض

 

ملف األنشطة  ➢

لدى النائ  

 األكاديمي 

ملف البحث  ➢

العلمي لدى  

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.21 

تدري  المعلمين عل   

تنويع وسائل التقويم في 

الحصص الدراسية وعن  

 بعد 

النواب  ➢ -

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

حس  

خطة 

التطوير 

 المهني

ملف التطوير  ➢ وثائق الورشة ➢

 المهني

    

2.1.22 

عمل دليل يتضمن 

االستراتيجيات واألنشطة 

الصفية والتقويمية  

ومصادر إثراء تعلم 

المطبقة بالمدرسة  الطلبة 

 وتوزيعه عل  المعنيين

طباعة 

 وتصوير 

النواب  ➢

 األكاديميون

منسقو   ➢

 المواد 

دليل  ➢ أكتوبر   

االستراتيجيات  

واألنشطة 

 والوسائل

دليل  ➢

االستراتيجيات  

واألنشطة 

والوسائل 

المطبفة لدى  

النائ   

 األكاديمي 

    

2.1.23 

خطة  تنفيذمتابعة 

لإلرشاد األكاديمي 

والمهني تتضمن أنشطة 

لمساعدة الطال  عل   

اختيار مسار التعلم 

المناس  سواء في 

المرحلة الثانوية أو 

الجامعية ،وتعريفه 

النواب  ➢ 

 األكاديميون

المرشد  ➢

 األكاديمي 

سبتمبر  

 وتستمر

خطة اإلرشاد   ➢

 األكاديمي 

المرشد ملفات  ➢

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
مت إجنازه  ملا  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

بمتطلبات سوق العمل  

 والمهن المختلفة.

2.1.24 

دعوة أشخاص من  

أصحاب الوظائف 

والمهن والتخصصات 

المختلفة من خريجي 

األندلس أومن أولياء 

األمورإللهام الطالب  

حول ما يمكن أن يكونوا  

 عليه في المستقبل.

)التنفبذ بحس  الحال 

 حضورياً أو أونالين( 

ميزانية  

الضيافة  

 والتكريم 

األخصائيون  ➢

 االجتماعيون 

المرشد  ➢

 األكاديمي 

النواب  ➢

 األكاديميون

وثائق   ➢ مستمر 

المحاضرات  

 واالجتماعات 

ملف الشراكة   ➢

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

ملفات المرشد  ➢

 األكاديمي 

    

 

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.2 

تمبرق المن   با ش  

فعيل وتوفر   يف   

المليدس الالزم  

لضمين تلبرته ل يف  

 احتريجي  الملب  .

 

 اإلنجاز مؤشرات 

 

2.2.1 

توفير كت  دليل المعلم 

 لكافة المواد الدراسية 

ميزانية  

مصادر 

 التعلم

النواب 

 األكاديميون

أدلة المعلم   ➢ سبتمبر  

 ألسر المواد

ملف  ➢

المشتروات 

لدى المدير  

 التنفبذي

    

2.2.2 

تدري  المعلمين عل   

معايير مناهج المواد 

الدراسية بالتعاون مع 

ميزانية  

التطوير 

 المهني

النواب 

 األكاديميون

بحس  خطة 

التطوير 

 المهني

وثائق   ➢

 الورش

ملف  ➢

التطوير 

المهني 

لدى النائ  

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

تطبيق المنهج بشكل 

فعال ليلبي احتياجات  

% في  75الطلبة بنسبة 

ضوء معايير االعتماد  

 المدرسي 

مركز التطوير التربوي أو  

 مدربون معتمدون لديه

أو بالشراكة مع المدارس  

 األخرى

2.2.3 

تدري  المعلمين عل   

تفعيل  الكفايات التعليمية  

 في الحصص الدراسية 

النواب  

 األكاديميون

 منسقو المواد 

وثائق   ➢ أكتوبر  

 الورشة 

ملف  ➢

التطوير 

المهني 

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.2.4 

توفير المصادر الورقية  

واإللكترونية والمواد 

والخامات واألجهزة  

الالزمة لتطبيق وإثراء  

المنهج بما يلبي حاجات  

الطالب بمختلف  

 مستوياتهم . 

ميزانية  

 القرطاسية

األجهزة /  /

التعليم 

 اإللكتروني 

فواتير  ➢ مستمر  مدير المدرسة 

 الشراء 

ملف  ➢

 المشتروات

لدى المدير  

 التنفيذي

    

2.2.5 

وضع وتنفيذ كل أسرة 

مادة لخطة أنشطة ال 

صفية تدعم أهداف المنهج 

وتحقق تطلعات وحاجات  

الفئات المختلفة من 

 .الطالب

وتنفيذ أنشطة بديلة 

أونالين حال تعذر تنفيذ  

 الخطة الحضورية 

ميزانية  

األنشطة 

 الالصفية 

خطط  ➢ سبتمبر   منسقو المواد 

األنشطة 

الالصفية  

 للمواد 

استبانات   ➢

الطالب 

حول 

األنشطة 

التي تنيمها  

 األسر

ملفات   ➢

األنشطة 

لدى النائ  

األكاديمي  

ومنسقي  

 المواد 

    

2.2.6 

تصميم وتنفيذ أنشطة  

تربية نفسية واجتماعية  

وتوعية  وبدنية ونفسية 

األخصائي  

 االجتماعي 

 األخصائي النفسي

خطط  ➢ مستمر 

األخصائئين  

 والممرض

ملفات   ➢

األنشطة 

لدى النائ  

األكاديمي  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

إلثراء البيئة صحية 

التعليمية وخدمة تحقيق  

نواتج التعلم حضورياً 

 وأونالين  

منسق التربية 

 الرياضية 

 الممرض

استبانات   ➢

الطالب 

حول 

األنشطة 

التي تنيمها  

المكات   

 المتخصصة 

ومنسقي  

 المواد 

ُ

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.3 
توفر  برئ  تعلرمر  

 جيذب  ، ث ي  ومح ز  

 

 مؤشر اإلنجاز 

نسبة الجودة في توفير 

بيئة تعلم آمنة جاذبة 

وثرية ومحفزة حس   

معايير االعتماد بنسبة  

80% 

2.3.1 

متابعة عرض الوسائل  

التعليمية وأعمال الطالب 

وبرية  السبورات ال عل 

في الصفوف  كليركاألو

 الدراسية والممرات

 المدير التنفيذي 

 النواب األكاديميون

 منسقي المواد 

الجوالت  ➢ مستمر 

الميدانية 

 والمشاهدات

 الصفية  ➢

ملف  ➢

المتابعة  

لدى المدير  

التنفيذي 

والنائ   

 الكاديمي

    

2.3.2 

  متابعة عرض أعمال 

عل  الطالب وإنجازاتهم 

 شاشات العرض في 

 المدرسة  

 المدرسة مدير  

 المدير التنفيذي

 

 الجوالت ➢ مستمر 

 الميدانية

 والمشاهدات

➢  

ملف  ➢

المتابعة  

لدى المدير  

التنفيذي 

والنائ   

 الكاديمي

    

2.3.4 

عرض أسماء وصور 

الطالب المتفوقين 

إلنجازات اوأصحاب 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 منسقو المواد 

 

المشاهدات  ➢ مستمر 

 والجوالت  

موقع  ➢

 المدرسة 

ملف  ➢

التكريم 

والتحفيز  

لدى  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

خارج  عل  لوح األكليرك

الصف وعل  موقع 

المدرسة وصفحات  

التواصل االجتماعي  

ومنصة التعلم عن بعد 

 للمدرسة 

وفي نشرات المدرسة  

 ومطبوعاتها 

منصة التعلم  ➢

 عن بعد

األخصائي 

 االجتماعي

ملفات   ➢

تعزيز  

الطالب 

لدى منسقي 

 المواد 

2.3.6 

لوحات توفير وتحديث ال

تعليمية  الوسائل الو

مجسمات في الممرات  الو

والصفوف إلثراء تعلم  

 الطالب.

 المدير التنفيذي 

 النواب األكاديميون

 منسقو المواد 

المشاهدات  ➢ مستمر 

 والجوالت 

فواتير  ➢

 المشتروات

➢  

ملف  ➢

المشتروات 

لدى المدير  

 التنفيذي

ملف  ➢

المتابعة  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.3.7 

إصدار مجلة دورية  

إلكترونية شهرية "شباب  

األندلس" يشارك في 

تحريرها الطالب  

والمعلمون وتعرض فيها  

إنجازات الطالب بشكل  

 يدور

مسؤول مركز   

 مصادر التعلم 

نماذج من   ➢ مستمر 

الدوريات 

المدرسية  

"شباب  

 األندلس"

ملف  ➢

األنشطة 

لدى النائ  

 األكاديمي 

تم إصدار  

عددين من  

مجلة مركز 

مصادر 

 التعلم 

   

2.3.8 

كل مكت  إصدار 

متخصص دورية ربع 

سنوية )ورقية/إلكترونية( 

لعرض أنشطة وفعاليات 

القسم وإثراء تعلم الطلبة  

 وتنمية شخصياتهم 

ميزانية  

 الطباعة 

 والتصوير

األخصائي 

 االجتماعي

 األخصائي النفسي

 الممرض

 محضر المختبر

 قسم التربية الفنية

ربع سنوي  

عق  كل 

 تقييم 

نماذج من   ➢

الدوريات 

 المتخصصة 

ملف  ➢

األنشطة 

لدى النائ  

 األكاديمي 

ملفات   ➢

المكات   

 المتخصصة  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.3.9 

توفير أجهزة كمبيوتر /  

أجهزة لوحية متصلة 

باإلنترن  ليستخدمها  

الطالب في البحث 

واالطالع في أماكن  

 بالمدرسة . متفرقة

ميزانية التعليم  

 االلكتروني 

 المدير التنفيذي

 قسم الحاس  اآللي 

سبتمبر  

2021-

2022 

الجوالت  ➢

 والمشاهدات

ملف  ➢

المتابعة  

لدى المدير  

 التنفيذي

ملفات قسم  ➢

الحاس  

 اآللي

    

2.3.10 

توفير أركان للقراءة 

وتزويدها بكت  خفيفة  

ومجالت وقصص 

لالطالع أثناء الفرصة 

وفي أماكن تجمع الطالب   

حال تخفيف اإلجراءات  

 االحترازية

وتوفير مكتبة إلكترونية  

 عل  المنصة التعليمية

ميزانية  

 مصادر التعلم 

 المدير التنفيذي

 األكاديميونالنواب 

مسؤول مركز  

 مصادر التعلم 

المشاهدات  ➢ مستمر 

 والجوالت 

المنصة   ➢

 التعليمية 

 ملف ➢

  المتابعة

  المدير لدى

 التنفيذي
  ملفات ➢

مركز  

مصادر 

 التعلم

تم عمل 

مكتبة 

إلكترونية  

تتضمن 

مجموعة 

  متنوعة  من

الكت   

اإللكترونية 

عل  المنصة  

 التعليمية 

   

2.3.11 

متابعة نيافة وصيانة 

عل  البيئة  والمحاافية 

الصفية واألثاث 

 واألجهزة  

 النائ  اإلداري 

 مسؤول الصيانة

سياسة  ➢ مستمر 

المحافية  

عل   

 الموارد 

سجالت  ➢

متابعة 

الصسانة  

 والنيافة 

ملف  ➢

الصيانة  

لدى النائ  

 اإلداري 

    

2.3.12 

تطبيق الالئحة السلوكية 

بحزم فيما يخص إتالف  

 الممتلكات 

 النائ  اإلداري 

منسق شئون 

 الطالب

توثيق   ➢ 

المخالفات 

 السلوكية

ملف  ➢

المخالفات 

السلوكية 

لدى  

المشرف 

 اإلداري 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.3.12 

عمل مسابقة ألجمل  

صف بين شع  الصف 

 . الواحد

ميزانية  

التعزيز 

 والتحفيز 

األخصائي 

 االجتماعي 

منسق شئون 

 الطالب

نوفمبر  

وفبراير  

من العام 

 الدراسي 

وثائق   ➢

 المسابقة

 

ملف  ➢

المسابقات  

واألنشطة 

الطالبية 

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

ُ

 األهداف العامة 
اإلجراءات/  

 االسرتاتيجيات
 املوارد

األشخاص  
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

 اسم ملف التوثيق 
بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت  
 تاريخ املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.4 

تنويع وةيئش تيررم  

المالع ونوات  التعلم  

علت متتوى الم سة    

من ي ف   وا ةت يد 

 .  تحترن تعلم المالع

 

 مؤشر اإلنجاز 

 

تنويع وسائل تقييم  

الطالب ونواتج التعلم 

وفقا لمعايير االعتماد  

 %80بنسبة 

2.4.1 

تحديث سياسة تقييم  

الطالب بما يتوافق مع  

سياسات وزارة التعليم  

بما في ذلك سياسة 

 تقييم الطالب عن بعد

النواب  -

 األكاديميون

فريق قيادة 

الدراسة  

 الذاتية 

أغسطس 

2021 

ملف السياسات  ➢ سياسة التقييم  ➢

 المدرسية 

    

2.4.2 

نشر وتعميم سياسة 

تقييم الطالب في 

الصفوف والممرات 

وعل  موقع المدرسة  

وإرسالها ألولياء  

األمور برابط عبر  

 الرسائل القصيرة  

ميزانية  

الدعاية  

 واالعالن

النواب 

 األكاديميون

النواب 

 اإلداريون

مسؤول  

 التطوير

سبتمبر   

وبحس   

 المستجدات

المشاهدات  ➢

 والجوالت 

سجل الرسائل   ➢

 القصيرة
استطالعات رأي  ➢

 الطالب

ملف المتابعة لدى  ➢

 المدير التنفيذي

ملف الرسائل   ➢

القصيرة لدى  

 مسؤول التطوير 

➢  

    

عروض   2.4.5

 باوربويبن  

سبتمبر   المعلمون

2021 

عروض تهيئة   ➢

 الطالب

ملف اجتماعات  ➢

أولياء األمور لدى 
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 األهداف العامة 
اإلجراءات/  

 االسرتاتيجيات
 املوارد

األشخاص  
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

 اسم ملف التوثيق 
بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت  
 تاريخ املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

شرح وتوضيح سياسة  

التقييم للطالب في 

الحصص الدراسية  

وشرحها ألولياء  

األمور في اجتماعات  

   مجلس اآلباء

النواب 

 األكاديميون

األخصائي  ت امحاضراالجتماع ➢

 االجتماعي

2.4.6 

عمل ورش لتدري  

المعلمين عل  استخدام  

وسائل مختلفة من  

التقييم في الحصص  

 الدراسية وعن بعد  

النواب  -

 األكاديميون

حس  

خطة 

التطوير 

 المهني

ملف التطوير  ➢ وثائق الورش  ➢

المهني لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.4.7 

تدري  المعلمين عل   

استخالص النتائج 

وتحليلها من منصة 

التعلم عن بعد باستخدام 

 EXCELبرنامج 

حس   قسم الكمبيوتر  -

خطة 

التطوير 

 المهني

ملف التطوير  ➢ وثائق الورش  ➢

المهني لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.4.8 

توفير قوال  لتحليل 

نتائج الطلبة في 

 االختبارات المختلفة

تحليل قوال  

 نتائج الطلبة

ملف تحليل النتائج  ➢ ملفات تحليل النتائج  ➢ نوفمبر   قسم الكمبيوتر 

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.4.9 

عقد اجتماعات دورية 

ألسر المواد لمناقشة 

تحليل نتائج  

االختبارات الدورية 

وبرامج طالب الدعم  

والطالب المتفوقين   

واالطالع عل  نماذج  

من إجابات وأعمال 

عق  كل  المنسقون -

 اختبار 

محاضراجتماعات  ➢

تحليل  مناقشة

 النتائج

محاضر  ➢

اجتماعات أسر 

 المواد 
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 األهداف العامة 
اإلجراءات/  

 االسرتاتيجيات
 املوارد

األشخاص  
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة والشواهد  
 املطلوبة

 اسم ملف التوثيق 
بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت  
 تاريخ املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

الطالب وكتابة تقرير  

وصفي يتضمن نقاط  

القوة والضعف 

 ومجاالت التحسين .

2.4.10 

وضع خطط عالجية 

وإثرائية لمختلف 

مستويات الطالب في 

 ضوء تحليل النتائج.

 المنسقون -

 المعلمون

لجنة 

التحصيل  

 األكاديمي 

عق  

 االختبارات 

     ملف خطط الدعم   ➢ الخطط العالجية  ➢

2.4.11 

الدعم  مشاريعتقييم 

ومشاريع  التعليمي 

لطالب اإثراء 

المتفوقين وبرامج  

رعاية الموهوبين في 

ضوء مخرجات التعلم 

المتوقعة للمدرسة عق   

كل تقييم ، ويتم  

االستفادة من تحليل  

ل عل   يالنتائج في التعد

البرامج ،وتعديل 

الخطة التعليمية إذا لزم  

 األمر.

النواب  -

 األكاديميون 

عق  

التقييمات  

 ورية الد

محاضر تقييم   ➢

 البرامج والخطط 

محاضراجتماعات  ➢

لجنة التحصيل  

 األكاديمي 

محاضر  ➢

اجتماعات أسر 

 المواد 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  

تاريخ  حىت  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات إن  
 وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.5 

سفع متتوى التحلرش  

 األ يديم  للملب . 

 

 مؤشر اإلنجاز 

 

تحقيق نسبة تحصيل  

 %75أكاديمي نسبة 

2.5.1 

عمل اختبارات قبول 

للطالب الجدد للوقوف  

عل  مستوياتهم  

واالستفادة من تحليل 

النتائج  في اتخاذ القرار  

 المناس  بشأن قبولهم 

تصوير  

 اختبارات

اختبارات 

 إلكترونية 

النواب 

 األكاديميون

النواب 

 اإلداريون

 

 مايو 

 يونيو 

 يوليو 

 أغسطس

نتائج   ➢

اختبارات 

 القبول

ملف تحليل  ➢

اختبارات 

القبول لدى  

النائ   

 األكاديمي 

 

 

   

2.5.2 

وضع الخطط العالجية  

للفئات  واإلثرائية 

المستهدفة من الطالب من 

الشهر األول للدراسة  

اعتماداً عل  نتائج  

الطالب في العام الدراسي  

الماضي واختبارات 

 القبول

النواب  -

 األكاديميون

النواب 

 اإلداريون

 

االختبارات   ➢ أغسطس

 التشخيصية

تحليل نتائج   ➢

االختبارات  

 التشخيصية

الخطط  ➢

جية العال

واإلثرائية  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.5.3 

عمل تهيئة للفئة 

الطالب  المستهدفة من

 وسد الفجوة إن وجدت

عروض 

 باوربوين  

تصوير  

أوراق 

 عمل

النواب 

 األكاديميون

 منسقو المود 

 

وثائق   ➢ سبتمبر  

التهيئة وسد  

 الفجوة

ملف  ➢

التهيئة  

وسد 

الفجوة لدى  

النائ   

األكاديمي  

ومنسقي  

 المواد 

    

2.5.4 

تنويع الواجبات المدرسية 

)ورقية وإلكترونية(  

وتصحيحها أوالً بأول  

وتقديم التغذية الراجعة 

للطالب وأولياء األمور  

 عنها

 المنسقون -

 المعلمون

نماذج من   ➢ مستمر 

 الواجبات
نماذج من   ➢

التغذية 

 الراجعة  

ملفات   ➢

متابعة 

الواجبات 

لدى  

منسقي  

 المواد 

تم التنفيذ عل  

الواجبات 

اإللكترونية 

نتيجة  

اإلجراؤات 

 االحترازية
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  

تاريخ  حىت  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات إن  
 وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.5.5 

عمل ملف لتحليل النتائج 

عل  مستوى القسم وعل   

مستوى المدرسة وتتبع  

القيمة المضافة بعد كل  

تقييم ووضع الخطط 

الالزمة لتحسين تعلم 

الطلبة في ضوء تحليل 

 النتائج.

النواب  -

 األكاديميون

 منسقو المواد 

ملفات   ➢ مستمر 

تحليل 

 النتائج

ملف تحليل  ➢

النتائج لدى  

النائ   

األكاديمي  

ومنسقي  

 المواد 

    

2.5.6 

بث الحصص  توفير

التفاعلية للطالب الذين  

يدرسون عن بعد في  

مجموعات صغيرة ال  

طالباً إلتاحة  30تتعدى 

الفرصة للطلبة لمزيد من  

التفاعل والمشاركة مع 

المعلم أثناء الحصة  

 التفاعلية 

ميزانية  

التعليم 

 االلكتروني 

المدير 

 التنفيذي

النواب 

 األكاديميون

مسؤول  

 التطوير

جدول  ➢ مستمر 

الحصص  

 التفاعلية 

ملف التعلم  ➢

عن بعد 

لدى النائ  

 األكاديمي. 

➢  

    

2.5.7 

متابعة حضور الطالب 

لحصص البث المباشر  

وإرسال تقارير ألولياء  

 األمور عن غياب أبنائهم 

برنامج  

 الرسائل 

النائ   

 اإلداري 

منسق شئون 

 الطالب

تقارير   ➢ مستمر 

برنامج  

 الغياب 
نماذج من   ➢

رسائل 

 الغياب 
سجالت  ➢

التواصل  

مع أولياء  

 األمور 

ملف  ➢

الغياب  

لدى منسق 

شئون 

 الطالب

ملف  ➢

متابعة 

الحصص  

التفاعلية  

لدى النائ  

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  

تاريخ  حىت  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات إن  
 وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.5.8 

تكريم الطالب المتميزين  

في المشاركة مع المعلم  

والملتزمين بحضور  

حصص البث المباشر في  

 حضور أبائهم

ميزانية  

التحفيز 

 والتكريم 

منسق شئون 

 الطالب

النائ   

 األكاديمي 

األخصائي 

 االجتماعي

مستمر )ربع  

 فصلي( 

تقارير   ➢

 التحفيز

ملف تكريم   ➢

الطالب 

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

➢  

    

2.5.9 

عمل اختبارات تجريبية 

للطالب لتدريبهم عل  

طريقة اإلجابة الصحيحة  

 عن أسئلة االختبارات

تنويع أسئلة مع 

االختبارات لتراعي 

مستويات الطالب  

أسئلة   ووضعالمختلفة 

تستثير مهارات التفكير  

   العليا لدى الطالب

)توفير نسخة إلكترونية  

من االختبارات عل  

 التعليمية(المنصة 

 منسقو المواد  

 

 ديسمبر  

 مايو  

االختبارات   ➢

 التجريبية

تحليل نتائج   ➢

االختبارات  

 التجريبية

ملف  ➢

االختبارات  

لدى  

منسقي  

 المواد 

مواد  ➢

االختبارات  

التجريبية 

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.5.10 

إرسال تقارير تقييمات  

الطالب ألولياء أمورهم  

عبر  بصورة دورية

الرسائل النصية وتطبيق  

 أولياء األمور حال تفعيله

رسائل 

 قصيرة

النواب 

 اإلداريون

مستمر عق   

 كل تقييم

تقارير   ➢

 الرسائل 

ملف  ➢

الرسائل  

 القصيرة

لدى   ➢

مسؤول  

 التطوير

    

2.5.11 

مناقشة تقارير تقييمات  

الطالب مع أولياء األمور  

عق  كل اختبار في 

اجتماعات مجلس اآلباء  

دعوات 

ورسائل 

 قصيرة

النواب 

 األكاديميون

مستمر عق   

 كل تقييم

محاضر  ➢

 االجتماعات 

ملف  ➢

اجتماعات 

مجلس 

اآلباء لدى 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  

تاريخ  حىت  
 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات إن  
 وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

وشرح أدوارهم في تنفيذ 

الخطط العالجية  

 واإلثرائية ألبنائهم

األخصائي 

 االجتماعي

ُ

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

اسم ملف   األدلة والشواهد املطلوبة 
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت  
 تاريخ املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.6 

تحترن نتيئ  المالع  

 ف  ا ختبيسا  ال ولر 

 مؤشر اإلنجاز 

 

بمي اس  تحتن تحقيق 

% عن نتيئ  آخ   25

 اختبيس 

2.6.1 

تحليل نتائج المدرسة 

ة  يفي االختبارات الدول

الالزمة   ووضع الخطط

لتحسين نتائج المدرسة 

في االختبارات الدولية  

 القادمة. 

قوال  

تحليل 

 النتائج

النواب 

 األكديميون

منسقو  

المواد ذات  

 الصلة 

تحليل نتائج االختبارات   ➢ أغسطس

 الدولية 

ملف  ➢

االختبارات  

الدولية  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

2.6.2 

توعية الطالب وأولياء  

األمور بأهمية 

االختبارات الدولية 

وربطها بالهوية  

 الوطنية

 ئلرسا

 بوسترات 

النواب 

 األكاديميون

 المعلمون

األخصائي 

 االجتماعي

وثائق التوعية   ➢ بتمبر س

)بوسترات/صور/مطويات..  

 ال ( 

ملف  ➢

االختبارات  

الدولية  

لدى النائ  

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

اسم ملف   األدلة والشواهد املطلوبة 
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت  
 تاريخ املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

2.6.3 

إعداد اختبارات 

تجريبية عل  نمط 

الختبارات الدولية ا

وتدري  الفئة  

المستهدفة من الطالب 

 عليها.

منسقو   

 المواد 

النائ   

 األكاديمي 

سبتمبر  

 ويستمر

االختبارات التجريبية عل    ➢

 التعلم عن بعد منصة 
 

ملف  ➢

االختبارات  

الدولية  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

 2.6.4 

عمل مسابقات بين 

الطالب في مواد 

االختبارات التجريبية 

وتوفير حوافز وجوائز  

 للمشاركين فيها  

ميزانية  

 التحفيز

النائ   

 األكاديمي 

منسقو  

 المواد 

سبتمبر  

 ويستمر

ملف  ➢ ثائق المسابقة و ➢

االختبارات  

الدولية  

لدى النائ  

 األكاديمي 
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 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
 م 2021-2022

 ثالث : تنمية المتعلمين ورعايتهم المجال ال

 :الهدف االستراتيجي  
 دعم النمو ا جتميع  والن ت  والب ن  والوع  الهييف  والبرئ  للمالع. -3

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

املدى   األشخاص املسؤولون  املوارد
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

3.1 

المختل   سعيي  ال ئي  

 من الملب 

 مؤشر اإلنجاز 

 

تحقق المدرسة  

الجودة في رعاية 

الفئات المختلفة وفقا  

لمؤشرات االعتماد 

الوطني المدرسي  

 % 80بنسبة   

3.1.1 

متابعة تفعيل مشروع  

 صفوة المتفوقين 

 

 النواب األكاديميون  

 األخصائي النفسي 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 المرشد األكاديمي

وثائق   ➢ سبتمبر 

مشروع  

صفوة 

 المتفوقين

ملف  ➢

مشروع  

صفوة 

المتفوقين 

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

3.1.2 

متابعة تفعيل مشروع  

 رعاية الموهوبين 

 النواب األكاديميون  

 األخصائي النفسي 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 المرشد األكاديمي

سبتمبر   

 وتستمر 

وثائق   ➢

مشروع  

رعاية   

 الموهوبين 

 ملف ➢

  مشروع 

رعاية  

الموهوبين  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

3.1.3 

تفعيل مشاريع   متابعة

الدعم )لغتنا الجميلة  

/Lets English//  

  (لدعم الرياضيات

الطالب ذوي التحصيل  

 المتدني 

 النواب األكاديميون  

 األخصائي النفسي 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 المرشد األكاديمي

سبتمبر   

 وتستمر 

وثائق   ➢

مشاريع  

 الدعم 

ملف  ➢

مشاريع  

الدعم  لدى  

النائ   

 األكاديمي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

املدى   األشخاص املسؤولون  املوارد
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

3.1.4 

عمل ورشة لتدري   

المعلمين عل  اكتشاف  

الطالب الموهوبين  

والطالب الذين بحاجة  

 لدعم إضافي

ميزانية  

التطوير  

المهني  

 الخارجي 

حس    النواب األكاديميون 

خطة 

التطوير  

 المهني

وثائق   ➢

 الورش

ملف  ➢

التطوير 

 المهني

لدى النائ   ➢

 األكاديمي 

    

3.1.5 

تكريم أوائل الثانوية  

  العامة وطالب النقل

المتميزين والمتفوقين  

وطالب الدعم وأصحاب  

ممن مثلوا  اإلنجازات 

المدرسة في األنشطة  

الخارجية وحققوا مراكز  

 متقدمة

ميزانية  

التعزيز  

 والتحفيز 

 المدير التنفيذي 

 األكاديميون النواب 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 

عق   

التقييمات  

 الدورية

وثائق   ➢

 التكريم

ملف  ➢

التحفيز 

والتكريم  

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

3.2   

تواصش   تعزيز

مايس   الملب  ف  و

 العملر  التعلرمر .

 

 مؤشر اإلنجاز  

 

تعزز المدرسة 

تواصل ومشاركة  

الطلبة في العملية 

التعليمية  وفقا  

لمؤشرات االعتماد 

 % 75بنسبة 

3.1.7 

وضع وتنفيذ خطة أنشطة 

الصفية عامة وعل   

مستوى األقسام إلثراء  

تعلم الطالب وتنمية  

معارفهم وقدراتهم  

ومشاركتهم في أنشطة 

 المجتمع المحلي

)تنفذ الخطط حضورياً أو  

أونالين بحس   

 المستجدات(

ميزانية  

خطة 

األنشطة  

 الالصفية

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 النواب األكاديميون 

 منسقو المواد 

 ةخط ➢ سبتمبر  

 األنشطة ➢

 الالصفية 

خطط  ➢

أنشطة 

 أقسام المواد 

ملف  ➢

األنشطة 

العامة لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

ملف  ➢

األنشطة 

الخاصة  

باألقسام 

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

3.1.8 

تنفيذ برنامج القيادة  

المدرسية وبرنامج قادة  

األخصائيون   -

 االجتماعيون 

توثيق   ➢ أكتوبر  

برنامج  

القيادة 

 المدرسية  

ملف  ➢

برنامج  

القيادة 

المدرسية  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

املدى   األشخاص املسؤولون  املوارد
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

بالتعاون مع مركز 

 تربية  

 

منسقو القيم مع  

 مركزتربية

 النواب اإلداريون

 المدير التتفيذي 

توثيق   ➢

برنامج قادة 

مع مركز  

 تربية 

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي 

ملف  ➢

برنامج  

قادة لدى  

منسقي  

 تربية. 

3.1.9 

تفعيل األندية  

 والجماعات المدرسية  

ميزانية  

األنشطة  

 الالصفية

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 األخصائي النفسي 

 النواب اإلداريون

 

وثائق   ➢ مستمر

 األندية

والجماعات  ➢

 المدرسية 

ملفات   ➢

األندية 

والجماعات 

لدى  

األخصائي 

االجتماعي 

والنفسي 

والممرض 

ومسئول  

مركز  

المصادر  

ومحضر 

المختبر  

وأسرة 

ومنسق  

التربية 

الفنية 

ومنسق  

التربية 

 الرياضية  

    

لوحات   3.1.10

 إعالنية  

األخصائيون  

 اعيون ماالجت

شهر 

 نوفمبر 

ملف  ➢

البرلمان  

 الطالبي

ملف  ➢

البرلمان  

الطالبي 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

املدى   األشخاص املسؤولون  املوارد
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

متابعة تفعيل دور  

الطالبي عل    البرلمان

 مستوى المرحلتين. 

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

3.1.11 

  سنويةعمل استبانات  

للطالب الستطالع  

آرائهم في الجوان   

 المختلفة في المدرسة . 

رسائل  

 قصيرة

 مسؤول التطوير 

 

النصف  

الثاني من 

العام  

الدراسي  

2022 

تحليل نتائج   ➢

 االستبانات 

ملف  ➢

االستبانات  

لدى  

مسؤول  

 التطوير

    

3.1.12 

عقد اجتماعات دورية  

مع مجموعات مختارة 

من الطالب الستطالع  

آرائهم في الحياة  

المدرسية وتوصيل  

 صوتهم لإلدارة

األخصائيون   -

 االجتماعيون 

محاضر  ➢ مستمر

االجتماعات  

 مع الطالب

ملف  ➢

تواصل 

ومشاركة 

الطلبة لدى  

األخصائي 

 االجتماعي
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 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
 م 2021-2022

 تنمية المتعلمين ورعايتهم  -  3المجال: 

 :الهدف االستراتيجي  
 دعم التلوك اإليجيب  للمالع وتاجرع م علت المبيدس  وتحمش المتئولر   4

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

4.1 
تطبيق سياسة سلوكية 
شاملة وتنظيم أنشطة 

لتعزيز السلوك اإليجابي 
والحد من السلوك السلبي  

. 

 اإلنجاز مؤشر 

 

تطبيق اللوائح السلوكية 

وتعزيز السلك 

اإليجابي والحد من 

السلوك السلبي حس  

معايير االعتماد بنسبة   

80 % 

  

4.1.1 

تحديث السياسة  

السلوكية للطالب  

وتضمينها ملحقاً مفصال  

عن المخالفات السلوكية 

للتعلم عن بعد  

وإجراءات الوقاية 

والحد منها والعقوبات  

المناسبة مع مراعاة  

التعامييم الصادرة من 

وزارة التعليم بهذا  

 الشأن 

ملف  

 السياسات 

لجنة قيادة  

الدراسة  

 الذاتية

سياسة  ➢ أغسطس 

الضبط 

 السلوكي

ملحق  ➢

السياسة  

السلوكية 

للتعليم 

 عن بعد

ملف  ➢

 السياسات

لدى المدير   ➢

 التنفيذي

    

4.1.2 

شرح وتوضيح الالئحة 

السلوكية للموظفين  

والطالب وأولياء  

األمور في االجتماعات  

  وحصص التهيئة 

فيديوهات   وعمل

لشرحها وعرضها عل   

عروض 

 باوربوين  

النواب  

 اإلداريون 

في بداية 

كل فصل 

 دراسي 

ملفات   ➢

 التهيئة 

ملف لجنة  ➢

االنضباط  

السلوكي 

لدى النائ  

 اإلداري 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

شاشات المدرسة وعل  

المنصة التعليمية  

 للمدرسة 

4.1.3 

إرسال رسائل ألولياء  

األمور إلعالمهم 

السلوكية بالسياسة 

 م بهاهللمدرسة وتعريف

ميزانية  

الشراكة 

 المجتمعية 

النواب  

 اإلداريون 

سجل  ➢ أغسطس 

 الرسائل 

سجل  ➢

الرسائل  

لدى  

مسؤول  

 التطوير

    

4.1.4 

نشر السياسة السلوكية 

في الصفوف والممرات  

 وأرجاء المدرسة  

ميزانية  

الدعاية 

 واالعالن

النواب  

 اإلداريون 

الجوالت  ➢ أغسطس 

والمشاهد

 ات

ملف  ➢

متابعة 

المدير 

 التنفيذي

    

4.1.5 

وضع لوحة للقوانين  

الصفية في كل فصل  

 دراسي ومختبر 

النواب   

 اإلداريون 

الجوالت  ➢ أغسطس 

والمشاهد

 ات

ملف  ➢

متابعة 

المدير 

 التنفيذي

    

4.1.6 

عمل ورشة للمعلمين 

والمشرفين اإلداريين   

شئون الطالب   ومنسقي

لتعريفهم بأدوارهم في  

تطبيق الالئحة  

 السلوكية.

النواب   -

 اإلداريون 

وثائق   ➢ أغسطس 

 الورشة. 

ملف  ➢

التطوير 

المهني 

لدى النائ  

 اإلداري 

    

4.1.7 

تفعيل دور  متابعة 

مجالس الضبط السلوكي  

في كل مرحلة التخاذ  

قرارات بشأن  

المدير   -

 التنفيذي 

ملف  ➢ مستمر

لجنة 

الضبط 

 السلوكي

ملف  ➢

متابعة 

المدير 

 التنفيذي
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

المخالفات التي تحال  

 إليها. 

4.1.8 

عمل لقاءات توعوية 

وإرشادية ومحاضرات 

حضورية وأونالين 

للطالب لتعريفهم بحقوقهم  

وحقوق المعلم وحقوق  

وإجراءات  المدرسة ،

الالئحة السلوكية فيما 

يخص انضباط الطال  

داخل الصف واحترام  

 المعلم

 

األخصائي  -

 االجتماعي 

األخصائي 

 النفسي

منسقي شئون 

 الطالب

وثائق   ➢ سبتمبر 

المحاض

رات 

والجلس 

ات 

اإلرشاد

ية 

والتوعو

 ية

ملف  ➢

اإلرشاد 

الجمعي 

لدى  

األخصائي

 ين

    

4.1.9 

تفعيل ركن مكتبي  

التربية االجتماعية  

والنفسية عل  المنصة  

التعليمية ووضع مواد  

إرشادية وتوعوية للحد  

من السلوك السلبي  

وتعزيز السلوك  

 اإليجابي

األخصائي  

 االجتماعي 

األخصائي 

 النفسي

 

المنصة   ➢ 

 التعليمية 

ملف  ➢

متابعة 

المدير 

 التنفيذي

    

  تفعيل دور البرلمان

الطالبي في توعية 

الطالب بالسلوكيات  

 اإليجابية 

 )حضورياً و أونالين( 

األخصائيين   -

 االجتماعيين 

ملف  ➢ مستمر

البرلمان  

 الطالبي

ملف  ➢

البرلمان  

 الطالبي

لدى   ➢

األخصائي 

 االجتماعي
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

4.1.10 

تفعيل دور مجلس  

األمناء في التوعية 

بالسلوكيات اإليجابية  

والحد من السلوك  

)محاضرات /   السلبي

كلمات مسجلة /رسائل  

من مجلس األمناء 

للطالب وأولياء  

 األمور(

األخصائيين   -

 االجتماعيين 

ملف  ➢ مستمر

مجلس 

 األمناء 

ملف  ➢

مجلس 

األمناء  

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

4.1.11 

حلقات نقاشية   عمل 

للمعلمين    ومحاضرات

حول مهارات التعامل  

مع السلوك السلبي داخل  

وخارج الحصص  

الدراسية وطرق 

  التعامل معه

 )حضورياً أو أونالين( 

ميزانية  

التطوير  

 المهني

النائ   

 اإلداري 

وثائق   ➢   سبتمبر

الحلقة  

 النقاشية 

ملف  ➢

التطوير 

المهني 

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

4.1.12 

توعوية   أفالم  إنتاج  

للحد من السلوك السلبي  

وتعزيز السلوك  

 اإليجابي

ميزانية  

 األنشطة 

األخصائي  

 النفسي  

األخصائي  

 االجتماع  

مسؤول ملف 

 الموهوبين 

ملف  ➢ مستمر

رعاية  

الموهو

 بين

ملف  ➢

رعاية  

الموهوبين  

لدى النائ  

 األكاديمي 

    

4.1.13 

توثيق المخالفات  

السلوكية ببرنامج 

إلكتروني وإصدار  

برنامج توثيق  

السلوكيات  

 اإللكتروني 

النواب  

 اإلداريون 

منسقي شئون  

 الطالب  

ملف  ➢ مستمر

المخالف 

ات 

 السلوكية 

ملف لجنة  ➢

الضبط 

 السلوكي
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

تقارير دورية عق  كل 

تقييم  عن عدد وأنواع  

المخالفات الحضورية  

واألونالين ومناقشتها 

عل  مستوى المرحلة  

ومستوى اإلدارة العليا  

 للمدرسة

 

يون  األخصائ

 االجتماعيون 

 

4.1.14 

تفعيل تطبيق المدرسة  

عل جواالت أولياء  

 األمور

ميزانية  

التطوير  

 اإللكتروني 

مسؤول 

 التطوير 

أغسطس  

 وسبتمبر 

شاشات  ➢

وتقارير  

 التطبيق 

     

4.1.15 

وضع خطط عالجية 

للطالب الذين بحاجة  

لدعم السلوك اإليجابي  

وتنفيذها بالتعاون مع 

 أولياء األمور 

النواب   -

 اإلداريون 

منسقي شئون  

 الطالب  

األخصائيون  

 االجتماعيون 

خطط  ➢ مستمر

دعم  

السلوك 

اإليجابي  

للفئة 

المستهد

 فة 

ملف  ➢

دراسة  

الحالة لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

4.1.16 

تكريم الطالب الذين  

ييهرون تحسناً  

 وانضباطاً في السلوك 

ميزانية  

التعزيز  

 والتحفيز 

المدير  

 التنفيذي 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 

وثائق    ➢ مستمر

 التكريم

ملف  ➢

التحفيز 

والتكريم  

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

4.1.17 

تكريم أولياء أمور  

الطالب الذين ييهر 

ميزانية  

التعزيز  

 والتحفيز 

المدير  

 التنفيذي 

وثائق    ➢ مستمر

 التكريم

ملف  ➢

التحفيز 

والتكريم  

لدى  
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي  
ملا مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير قوة  
 الدليل 

0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

أبناؤهم تحسناً  

 ً  وانضباطاً سلوكيا

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 

األخصائي 

 االجتماعي

4.1.18 

وأولياء   تكريم المعلمين

المشاركين في   األمور

حمالت وأنشطة 

ومبادرات تعزيز  

السلوك اإليجابي  

 بالمدرسة 

ميزانية  

التعزيز  

 والتحفيز 

المدير  

 التنفيذي 

النواب  

 اإلداريون 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

 

وثائق    ➢ مستمر

 التكريم

ملف  ➢

التحفيز 

والتكريم  

لدى  

األخصائي 

 االجتماعي
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 األندلس اإلعدادية الثانوية الخطة التنفيذية لمدارس 
 م 2021-2022

 : تنمية المتعلمين ورعايتهم  3المجال 

 :الهدف االستراتيجي  
 ترسيخ القيم اإلسالمية والتقاليد والثقافـة القطريـة مع فهم الثقافات المتعددة واحترام اآلخرين.  -6

األشخاص   املوارد اإلجراءات/ االسرتاتيجيات  األهداف العامة 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

بيان   ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

5.1 

تن رذ من يج شيمش  

للت بر  اليرمر  علت  

 متتوى الم سة  

 

 اإلنجاز مؤشر 

 

تنفيذ خطة المدرسة 

لتنمية لتنمية القيم  

اإلسالمية وترسي   

الهوية الوطنية في 

نفوس بمعدل 

85 % 

5.1.1 

تحديث تشكيل لجنة التربية القيمية 

 والهوية الوطنية بالمدرسة  

االستفادة من  

خبرات  

المدارس  

 األخرى 

مدير  

 المدرسة

تشكيل   ➢ أكتوبر  

لجنة 

التربية 

 القيمية

ملف التربية  ➢

القيمية 

والهوية 

الوطنية لدى  

المير 

 التنفيذي

    

5.1.2 

  القيمية  التربيةمنهاج  دمج

للوزارة  مع   الوطنية  والهوية

خطة مؤسسة تربية السنوية  

عل  وتنفيذها ضمن خطة شاملة 

تضمن القيم تمستوى المدرسة   

المستهدفة لكل مرحلة وصف  

 دراسي 

االستفادة من  

خبرات  

 مركزتربية 

االستفادة من  

خبرات  

المدارس  

 األخرى 

لجنة  رئيس 

التربية  

 القيمية 

النصف  

األول من 

العام  

 الدراسي  

وثائق   ➢

المنهاج  

القيمي 

 المدمج

خطة  ➢

التربية 

 القيمية

ملف التربية  ➢

القيمية 

والهوية 

الوطنية لدى  

المير 

 التنفيذي

    

5.1.3 

تنفيذ خطة للتربية القيمية متابعة 

والهوية الوطنية عل  مدار العام  

 الدراسي 

ميزانية  

األنشطة  

 الالصفية

لجنة  رئيس 

التربية  

 القيمية 

وثائق   ➢ مستمر

خطة 

التربية 

 القيمية

ملف التربية  ➢

القيمية 

والهوية 

الوطنية لدى  
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األشخاص   املوارد اإلجراءات/ االسرتاتيجيات  األهداف العامة 
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

بيان   ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  
حىت تاريخ  

 املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

المير 

 التنفيذي

5.1.4 

تعزيز الشراكة مع مؤسسات  

المجتمع المهتمة بغرس القيم  

 والهوية الوطنية 

ميزانية  

الشراكة 

 المجتمعية 

المدير  

 التنفيذي 

وثائق   ➢ مستمر

 الشراكة 

التربية ملف  ➢

القيمية 

والهوية 

الوطنية لدى  

المير 

 التنفيذي
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 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
 م 2021/2022

 : إدارة وتنمية الموارد  4المجال 

 :الهدف االستراتيجي  

 قدراتهم.توفير بيئة تعلم آمنة وجاذبة وعصرية تلبي احتياجات تعلم الطالب وتنمية  -7

اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

بيان   ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

6.1 

الم سة  مواسد توزيع 

وتموي  م افي ي بمي يلب   

الحيجي  التعلرمر  

ويحيق معيير  األمن 

 واللح  والتالم .. 

 

 مؤشر اإلنجاز 

تحقق المدرسة الجودة 

في تلبية الموارد 

والمرافق للحاجات 

التعليمية وتحقيق  

معايير األمن  

والسالمة وفقا  

لمؤشرات االعتماد 

6.1.1 

صيانة مع توقيع عقود  

شركات متخصصة   

 لصيانة ونيافة المبن  

 

ميزانية  

 الصيانة 

عقود  ➢ أكتوبر   مدير المدرسة 

 الصيانة 

ملف العقود لدى   ➢

 مسؤول الصيانة
    

6.1.2 

استحداث غرفة لتعزيز  

 الطالب والمعلمين 

ميزانية  

المشتروات  

 والتجهيزات 

أغسطس/   المديرالتنفيذي 

 سبتمبر 

المشاهدة  ➢

 والجوالت 

ملف  ➢

المشتروات 

والتجهيزات  

لدى المدير  

 التنفيذي

    

6.1.3 

تفعيل كافة مرافق 

المدرسة في األنشطة  

الصفية )المختبرات/  

المسبح/الصاالت  

الرياضية /ساحة  

 الطابور( 

المدير   -

 التنفيذي 

وثائق خطة   ➢ مستمر

األنشطة 

 الالصفية 

➢      
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

بيان   ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

المدرسي بنسبة  

85 % 

6.1.4 

  متابعة تنفيذ عقود

الشركات المتخصصة  

التخلص من المواد  في 

 الكيماوية والخطرة

ميزانية  

 الصيانة 

المدير  

 التنفيذي 

عقود  ➢ مستمر

 الشركات

ملف التعاقدات  ➢

لدى المدير  

 التنفيذي

➢  

    

6.1.5 

إلخالء  اتنفيذ خطة 

تدري   دورياً ل  الوهمي 

المعلمين والطالب عل   

 عمليات اإلخالء

الدعم من  

 المدني الدفاع  

لجنة األمن  

 والسالمة 

بمعدل مرة  

واحدة  في  

كل فصل 

 دراسي 

توثيق   ➢

 اإلخالء

ملف اإلخالء  ➢

الوهمي لدى  

رئيس لجنة 

 األمن والسالمة

    

6.1.6 

زيادة وتطوير الموارد  

 بمركز مصادر التعلم  

ميزانية  

 لشراء الكت  

المدير  

 التنفيذي 

الفصل  

الدراسي  

األول من 

 كل عام 

وثائق مركز   ➢

مصادر 

 التعلم

ملف  ➢

المشتروات لدى 

 المدير التنفيذي

    

6.1.7 

ربط مركز مصادر  

التعلم بمكتبة قطر  

 الوطنية

مسؤول  

 التطوير 

حساب  ➢ سبتمبر 

المدرسة  

لدى مكتبة 

 قطر الوطنية

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

مسؤول مركز  

 مصادر التعلم 

    

6.1.8 

توفير مستلزمات العيادة  

المدرسية وتطويرها  

الرخصة  واستخراج 

 الالزمة لها

ميزانية  

 المشتروات 

المدير  

 التنفيذي 

 الممرض

سجالت  ➢ مستمر

العيادة 

 المدرسية 

ملف ترخيص  ➢

العيادة لدى  

 المدير التنفيذي

    

 6.1.9 

ممرض مرخص  توفير

عل  األقل بالعيادة  

 المدرسية 

ميزانية  

 التعاقدات 

المدير  

 التنفيذي 

رخصة   سبتمبر 

 الممرض 

ملف متابعة  

العيادة لدى المدير  

 التنفيذي للمدرسة 
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اإلجراءات/   األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص   املوارد
 املسؤولون 

املدى  
 الزمني 

األدلة  
والشواهد  

 املطلوبة

بيان   ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة

تقدير  
قوة  

 الدليل 
0/1/2/3 

التحديات  
 إن وجدت

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

 

 الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية 
2021-2022 

 : إدارة وتنمية الموارد 4المجال 

 :االستراتيجي  الهدف 
 .تطوير أداء العاملين وتوفير مستوى عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص تبادل الخبرات وزيادة معدالت االستبقاءإدارة و  -7

اإلجراءات/  األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

األدلة والشواهد  املدى الزمني
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 
 تاريخ املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل
0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

7.1 

إداس  وتوزيع  

الموظ رن بمي  

يت م ف  تحيرق  

مع    أداء  

عيلر  ويضمن  

حتن ةر  العمش 

. 

 

 مؤشر اإلنجاز 

7.1.1 

تحديث ومراجعة سياسة  

 التعيين والتوظيف سنوياً  

لجنة قيادة   -

الدراسة  

 الذاتية

سياسة التعيين   ➢ 2021يوليو 

 والتوظيف 

ملف  ➢

السياسات 

لدى المدير  

 التنفيذي

    

7.1.2 

وضع خطة سنوية لحصر  

احتياجات المدرسة من 

 الموظفين وسد الشواغر 

المدير   -

 التنفيذي 

النواب  

 األكاديميون 

النواب  

 اإلداريون 

خطة حصر   ➢ يونيو ويوليو  

االحتياجات  

 وسد الشواغر 

ملف  ➢

التوظيف 

لدى المدير  

 التنفيذي
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اإلجراءات/  األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

األدلة والشواهد  املدى الزمني
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 
 تاريخ املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل
0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

 

 

تحقق المدرسة  

التوظيف  

األمثل للعاملين 

فيها  وفقا  

لمؤشرات 

االعتماد 

الوطني بنسبة  

90 % 

7.1.3 

وضع رابط للتوظيف  

عل  موقع المدرسة  

قاعدة بيانات   وتحديث 

الوظائف   مرشحي

الستدعائهم عند اللزوم  

وفي حاالت الطوارئ لسد  

 الشواغر 

المدير   -

 التنفيذي 

موقع  ➢ موقع المدرسة  ➢ يونيو ويوليو  

 المدرسة 
    

7.1.4 

تحديث سياسة الترفيع و  

الترقية وتطبيقيها وفقاً 

لمعايير شغل الوظائف  

 بحس  الحاجة 

لجنة قيادة   -

الدراسة  

 الذاتية

الترقية  سياسة  ➢ يوليو  

 والترفيع

ملف  ➢

الترقيات 

لدى المدير  

التنفيذي 

 للمدرسة 

    

7.1.5 

تحديث ومراجعة وتنفيذ  

سياسة شغل حصص  

االحتياط بما يضمن عدم  

تأثر تعلم الطالب بغياب  

 المعلمين 

النواب   -

 األكاديميون 

النواب  

 اإلداريون 

سياسة شغل  ➢ يوليو  

حصص  

 االحتياط 

➢  

ملف  ➢

حصص  

االحتياط  

النائ  لدى 

 اإلداري 

    

7.1.6 

توثيق عقود الموظفين  

من الجهات  الجدد 

المختصة واعتمادها من 

 وزارة التعليم  

ميزانية  

التعاقدات  

 والروات  

المدير  

 التنفيذي 

أغسطس  

 وسبتمبرو 

 أكتوبرونوفمبر  

نماذج عقود   ➢

 التوظيف

ملف عقود  ➢

الموظفين 

لدى  

سكرتير  

 المدرسة 

تم توثيق عقود  

المعلمين وأخذ  

موافقة الوزارة  

 عليهم

   

7.2 

تنمر  المعلمرن  

ومتيبع  أث   م نري  

الت سيب  

7.2.1 

حصر االحتياجات  

 التدريبية للموظفين 

نماذج  

وقوال   

 واستبانات 

النواب  

 األكاديميون 

قائمة  ➢ أغسطس 

باالحتياجات  

 التدريبية

ملف  ➢

التطوير 

المهني لدى 

 النواب

يتم عن طريق  

المتابعة الدورية  

النواب  من 

األكاديميين  
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اإلجراءات/  األهداف العامة 
 االسرتاتيجيات

األشخاص  املوارد 
 املسؤولون 

األدلة والشواهد  املدى الزمني
 املطلوبة 

اسم ملف  
 التوثيق 

بيان وصفي ملا  
مت إجنازه حىت 
 تاريخ املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل
0/1 /2/3 

التحديات 
 إن وجدت

مقرتحات 
التحسني 
 والتطوير 

وانع يةه علت  

وا ع العملر  

 .التعلرمر 

 
 مؤشر اإلنجاز 

 

 

 

تحقق المدرسة 

تنمية مهنية 

للموظفين في 

ضوء معايير  

االعتماد الوطني 

 %85بنسبة 

والمسؤولين  

اإلداريين  

 بالمدرسة 

7.2.2 

وضع وتنفيذ خطة شاملة  

للتطوير المهني عل  

مستوى المدرسة وعل   

عل  أن   مستوى األقسام 

تشمل تطوير مهني  

خارجي مع المراكز  

 والمؤسسات المعتمدة

ميزانية  

التطوير  

 المهني

النواب  

 األكاديميون 

خطة التطوير  ➢   أغسطس

 المهني 

ملف  ➢

التطوير 

المهني لدى 

 النواب

    

7.2.3 

وضع خطة لتهيئة  

 وتطوير الموظفين الجدد 

ميزانية  

التطوير  

 المهني

النواب  

 األكاديميون 

النواب  

 اإلداريون 

خطة تهيئة   ➢ أغسطس  

 الموظفين الجدد 

ملف  ➢

التطوير 

المهني لدى 

 النواب

    

7.2.4 

قياس أثر التطوير المهني 

 عل  مستوى المدرسة  

نماذج  

 قياس األثر 

النواب  

 األكاديميون 

المدير  

 التنفيذي 

تقارير قياس أثر   ➢ مستمر

 التطويرالمهني 

تقارير   ➢

الزيارات 

 الصفية  

ملف  ➢

التطوير 

المهني لدى 

 النواب

    

ُ
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 الثانوية الخطة التنفيذية لمدارس األندلس اإلعدادية 
 م  2021-2022

 الشراكة األبوية والمجتمعية : 5المجال 

 :الهدف االستراتيجي  
 .ف  دعم وتموي  العملر  التعلرمر المحل  سفع متتوى مايس   أولريء األموس والمجتمع  - 8

األشخاص  املوارد   اإلجراءات/ االسرتاتيجيات  العامة األهداف 
 املسؤولون

والشواهد األدلة  املدى الزمني 
 املطلوبة 

بيان  ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل 
0/1/2 /3 

التحديات 
 إن وجدت 

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

8.1 

تحيرق مايس    

فيعل  ألولريء  

األموس ف  العملر   

 التعلرمر .

 
 مؤش  اإلنجيز

زيادة نسبة مشاركة  

أولياء األمور في 

العملية التعليمية  

وفقا لمؤشرات  

8.1.1 

وضع خطة لمشاركة أولياء األمور 

في الحياة المدرسية ) دروس 

معايشة/ مشاركة بكلمات 

/ تكريم الطالب/   ومحاضرات

مشاركة في األندية المدرسية 

 المناسبات الوطنية .. ال ( /

لجنة الشراكة  -

 المجتمعية  

األخصائي  

 االجتماعي

خطة مشاركة  ➢   أغسطس

 أولياء األمور 

ملف الشراكة   ➢

األبوبة  

والمجتمعية لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

8.1.2 

تنويع وسائل التواصل مع أولياء 

األمور )رسائل نصية / تطبيقات 

 / نشرات / رسائل أسبوعية( جوال

ميزانية  

الرسائل  

والبرامج 

 اإللكترونية

المدير  

 التنفيذي 

النواب  

 اإلداريين 

رسائل أولياء  ➢ مستمر

 األمور 

ملف الرسائل   ➢

لدى مسؤول 

 التطوير
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األشخاص  املوارد   اإلجراءات/ االسرتاتيجيات  العامة األهداف 
 املسؤولون

والشواهد األدلة  املدى الزمني 
 املطلوبة 

بيان  ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل 
0/1/2 /3 

التحديات 
 إن وجدت 

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

االعتماد الوطني  

 %75إل  
8.1.3 

الجتماعات دعوة أولياء األمور 

دورية لمناقشة مستويات أبنائهم  

 العلمية والسلوكية 

 حضورياً أو أونالين 

ميزانية  

 الضيافة

المدير  

 التنفيذي 

النواب  

 اإلداريين 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

أكتوبر  

وديسمبر  

وفبراير  

 وأبريل  

توثيق   ➢

اجتماعات 

أولياء األمور  

مع إدارة 

 المدرسة 

ملف الشراكة   ➢

  األبوبة

والمجتمعية لدى  

األخصائي 

 االجتماعي

    

8.1.4 

استطالع أولياء األمور بشكل دوري  

حول الجوان  المهمة بالمدرسة 

 ومشاركتهم في القرارات المدرسية. 

لجنة الشراكة  smsرسائل 

 المجتمعية 

األخصائيون  

 االجتماعيون 

الفصل  

الدراسي  

 الثاني

تحليل نتائج   ➢

استبانات  

 أولياء األمور 

ملف تحليل  ➢

استطالعات 

الرأي لدى  

 مسؤول التطوير 

    

8.1.5 

تفعيل دور مجلس األمناء في دعم  

 العملية التعليمية

 مدير المدرسة  -

المدير  

 التنفيذي 

لجنة الشراكة 

 المجتمعية 

ملف مجلس  ➢ مستمر

 األمناء 

ملف مجلس  ➢

األمناء لدى 

األخصائي 

 االجتماعي

    

8.2 

تعزيز المشاركة  
أنشطة  في 

المجتمع المحلي  
وتشجيعه على  

دعم تحقيق أهداف  
 تعلم المدرسة

 

 مؤشر اإلنجاز 

 
يادة نسبة مشاركة  ز

المجتمع المحلي في 

8.2.1 

 شراكة تشغيلية لتوسيع وضع خطة 

مع مؤسسات المجتمع المدرسة 

 المحلي 

الشراكة لجنة  -

 المجتمعية 

ملف الشراكة   ➢   سبتمبر

 المجتمعية 

الخطة التشغيلية  ➢

للشراكة  

المجتمعية لدى 

األخصائي 

 االجتماعي

    

8.1.2 

الزيارات مع الخبرات و  تبادل 

المدارس والجامعات والمؤسسات 

بما في  التربوية والتعليمية بالدولة

ذلك المدرسة الدولية المجاورة 

 بالمجمع

 )تنفذ حضورياً أو أونالين( 

ميزانية  

التطوير  

 المهني

النواب  

 األكاديميون 

لجنة الشراكة 

 المجتمعية  

المرشد  

 األكاديمي

وثائق تبادل  ➢ مستمر

 الزيارات 

 المراسالت  ➢

 الدعوات  ➢

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

األخصائي 

االجتماعي 

 بالمدرسة

    



  
 

53 
  

األشخاص  املوارد   اإلجراءات/ االسرتاتيجيات  العامة األهداف 
 املسؤولون

والشواهد األدلة  املدى الزمني 
 املطلوبة 

بيان  ملف التوثيق 
وصفي ملا  
مت إجنازه  

حىت تاريخ  
 املتابعة 

تقدير 
قوة 

 الدليل 
0/1/2 /3 

التحديات 
 إن وجدت 

مقرتحات  
التحسني  
 والتطوير 

دعم العملية  

 5التعليمية بمعدل 
خارجية   مؤسسات 

 للعام الحالي 

8.2.3 

المشاركة في الفعاليات التي تنيمها  

 الدولة

   )حضورياً أو أونالين(

ميزانية  

الشراكة 

 المجتمعية 

لجنة الشراكة 

 المجتمعية  

األخصائيون  

 االجتماعيون 

ملف الشراكة   ➢ مستمر

 المجتمعية 

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

األخصائي 

االجتماعي 

 بالمدرسة

    

8.2.4 

التواصل مع مؤسسات المجتمع  

بعض   دعم  لرعاية والمحلي  

 معنوياً أواألنشطة المدرسية مادياً  

لجنة الشراكة  

 المجتمعية  

األخصائيون  

 االجتماعيون 

ملف الشراكة   ➢ 

 المجتمعية 

ملف الشراكة   ➢

المجتمعية لدى 

األخصائي 

االجتماعي 

 بالمدرسة

    

ُ

ُ

 

 



  
 

54 
  

 

 :  التنفيذية السنويةآليات تنفيذ ومتابعة الخطة 
 

بعرضةهاُعلىُالمعنيينُوإدارةُُُ)قيادةُالدراسةةُالذاتية(ُُيقومُفريقُالتخطيطُُالتنفيذيةإعدادُالخطةُُاالنتهاءُمنُُبعدُُ -1

ُالمدرسةُومنُثمُيقومُباعتمادهاُونشرهاُفيُالمجتمعُالمدرسي.

علىُُبأهدافهاُالتفصةةيليةُ)الممارسةةاتُراالسةةراتيجياترُإجراءات(ُُُيتمُتوزيعُمسةةؤولياتُتنفيذُالخطةُالسةةنوية -2

التقريرُللمسةةةةتوىُاإلداريُُُتوثيقُأعمالهُوجمعُاألدلةُعلىُإنجازهُلمهامهُوتقديمالمعنيينُويقومُكلُمسةةةةؤولُب

 األعلىُأوُالمتابع.

دراسةيُمنُخَللُحصةرُماُتحققُوماُلمُيتحققُمنُُفصةلفيُنهايةُكلُُُالتنفيذيةُالسةنويةيتمُمتابعةُتنفيذُالخطةُُ -3

فيُضةةوءُالنتائجُومخرجاتُالمدرسةةةُوتوصةةياتُلجانُالجودةُوتقاريرُالمتابعةُالخارجيةُواسةةتباناتُُهاُأهداف

ُعلىُهذهُالمراجعة.ُويتمأصحابُالمصلحةُ  تقييمُنسبةُتحققُكلُهدفُمنُأهدافُالخطةُاالستراتيجيةُبناء 

 التعديلُعلىُالخطةُبحسبُالمستجداتُويتمُاعتمادُالتعديلُمنُإدارةُالمدرسة.ُيتمُ -4

لنتائجُالمراجعةُالنصةةفُسةةنويةُُ -5  ُ ويتمُنشةةرُالتعديَلتُوتوضةةيحاُُيتمُالتعديلُعلىُالخطةُالتنفيذيةُالسةةنويةُوفقا

 للمعنينُوتحديثُقائمةُالتكليفاتُلمسؤوليُالتنفيذ.

ُيعتمدُ،ُُ

ُمديرُالمدرسة

 د. سالم عبد الرحمن البكري

 


