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الخطة االستراتيجية
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المقدمة :
مدرسةة األندلس اإلعدادية الثانوية الخاصةة للبنين هي مدرسةة خاصةة أسةسة عام  1993بمبادرة كريمة من سةعادة الشةي
عبد هللا بن خالد آل ثاني  ،تح إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر .
تسةةع المدرسةةة منذ تأسةةيسةةها إل تطوير إمكانياتها وقدراتها إلثراء خبرات طالبها معتمدة في ذلك عل الخبرات العلمية
والفكرية لكادرها الوظيفي مسةتندة في ذلك لكافة المسةتحدثات واألسةاليب العلمية والتكنولوجية إل جانب الرؤى اإلجتماعية
الفاعلة من أجل خدمة المجتمع المحلي واإلقليمي .
تعتمد المد سةدددد معديير المنديج الوطنرد للمواد ( العلوم – ال يدييددددردي – اللغد اإلنجلرزيد – اللغد الع برد – العلوم
اإلجتميعر – الت بر الب نر – الت بر اإلةالمر ) .

فلسفة الجودة الشاملة :
تعتمد المدرسةة فلسةفة الجودة الشةاملة والتي تقوم عل توجيه كافة األنشةطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو تحقيق رضةاء
المعنيين مع التطوير والتحسةةين المسةةتمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب للوصةةول بها إل المسةةتويات التي تحقق
التميز ووضةةةةع نظام لمشةةةةاركة اإلدارة والعاملين في تحقيق الجودة في األداء ،ومتابعتة وتقويمه من كافة جوانبه ،والعمل
عل نشر ثقافة الجودة و تحقيق الترابط والتجانس والتكامل بين البرامج التي تقوم بها المدرسة للوصول إل تحقيق أهدافها
وقد تم وضةةةع الخطة االسةةةتراتيجية للمدرسةةةة  2025-2020لتكون بمثابة خارطة طريق لقيادة المدرسةةةة والعاملين بها
للوصول إل تحقيق رؤية المدرسة ورسالتها.

منطلقات الخطة االستراتيجية للمدرسة
• رؤية قطر .2030
• سياسات ولوائح وزارة التعليم و التعليم العالي.
• االطار العام للمنهج الوطني بدولة قطر.
• معايير االعتماد المدرسي الخاصة بهيئة التقييم.
• التطورات العالمية في مجال التربية والتعليم.
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األساليب واألدوات التي استخدمت في إعداد الخطة االستراتيجية :
• تحليل البيانات المتوفرة عن جميع جوانب المدرسة.
• االجتماعات والمقابالت مع المعنيين.
• التقارير الخارجية من الهيئات المعتمدة بوزارة التربية والتعليم عن المدرسة.
• المناقشات وجلسات العصف الذهني بين فريق قيادة الدراسة الذاتية والجودة والمعنيين.
• نتائج الدراسة الذاتية التي قام بها المدرسة.

جاهزية المدرسة لصياغة وإعداد الخطة :
تقع مسةةؤولية إعداد الخطة االسةةتراتيجية ومتابعتها عل فريق قيادة الدراسةةة الذاتية بالمدرسةةة وتلتزم اإلدارةالعليا باتخاذ
القرارات المتعلقة بالخطة االستراتيجية وإجراءات تفعيلها ومتابعتها .
ويعتبر تحديد أصةةحاب المصةةلحة أو المعنيين في الخطة االسةةتراتيجية من العوامل الهامة لضةةمان فاعلية الخطة حيث أن
مقابلة احتياجات وتوقعات تللك األطراف من أول الضةةةمانات التي توضةةةح مدى واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة
وتميز الخدمة التعليمية بالمدرسة .

واألط اف أصحيب المصلح يمكن تح ي جم كيلتيلي :
• الطالب.أولياء األمور.
• أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية بالمدرسة.
• مجلس األمناء.
• وزارة التربية والتعليم.
• مؤسسات المجتمع المحلي.
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أعضاء فريق وضع الخطة االستراتيجية للمدرسة:
 .1قائد فريق التخطيط بالمدرسة  :مديرالمدرسة د .سالم عبد الرحمن البكري.
 .2نائب قائد الفريق  :المدير التنفيذي للمدرسة  :أ /خالد مطر.
 .3نائبي المدير للشؤون األكاديمية د.بكر الشربجي ،د.عبد الفتاح محمد.
 .4مسئول التطوير  :أ /حازم خلف.
 .5معلم التربية اإلسالمية أ /عماد عبد الرحمن.
 .6معلم تكنولوجيا المعلومات أ.مصطف بكري.

المهام المكلف بها الفريق :
•

دراسة واقع البيئة المدرسية الداخلية والخارجية لتحديد فرص المدرسة ونقاط قوتها وما يواجهها من تحديات .

• وضع الخطةا الستراتيجية للمدرسة وما يتعلق بها من خطط تطويرية وتحديث بياناتها كلما دع الحاجة .
• وضع السياسات العامة ورفع الخطط والموارد المالية لالزمة لها للمدير العام العتمادها وتحديد المسار العام.
•

تحديد القيم والمبادئ المعلنة وتحديد المسارات وأولويات العمل .

•

متابعة اتمام المهام وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة .

•

تنفيذ عمليات التحليل والتخطيط والتقويم للخطة.

•

نشر الخطة اإلستراتيجية في المدرسة وتوضيح أهدافها للمعنيين.

• توزيع المهام واألدوار بما تقتضية متطلبات العمل.

تحديد االحتياجات :
لتوفر مقومي النجيح للخط كين من الض وسي أن نقوم بتح ي وتقررم االحتريجي الالزم :
• تحديد إحتياجات فريق التخطيط بالمدرسة من برامج تدريبية .
• نشر ثقافة الجودة في أداء العمل والتميز في التطبيق.
• وضع نظام للجودة يشمل الخطط والسياسات والهياكل التنظيمية واإلجراءات والقواعد الالزمة للتنفيذ والمتابعة.
• التركيز في أن يكون كل من الخطط والبرامج والمشاريع موجه لتلبية احتياجات الطالب.
• توفير نظام إداري مسئول عن تطبيق الجودة وتقييم األداء.
• تطوير نظام فعال لالتصاالت وجمع البيانات وتبادل المعلومات بصورة منظمة وسهلة داخل المدرسة.
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النموذج االستراتيجي المتبع:
عل الرغم من تعدد النماذج المصةممة للتخطيط الالسةتراتيجي مثل نموذج كوفمان – نموذج فورد – نموذج جودسةتين –
نموذج سةتينير و نموذج الحر  .وجدنا أن كل هذه النماذج لديها قاسةم مشةتر في التخطيط إلعداد الخطة اإلسةتراتيجية
وهي الرؤية – القيم – األهداف – تحليل الواقع – الوسائل – الخطة التنفيذية.
عل ذلك وجدنا أننا كمؤسةةةسةةةة تربوية بحاجة إل

نموذج يراعي التزام المدرسةةةة بتطبيق معايير الجودة في المجاالت

الخمسة التي يشملها نظام االعتماد المدرسي الوطني لدولة قطر  QNSAوهي:
 .1القريدة الت بوي .
 .2األداء التعلرمي وبرئ التعلم
 .3تنمر المتعلمرن وسعييتهم .
. .4إداسة المواسد.
 .5الش اك األبوي والمجتمعر .

تم تقسيم النموذج المستخدم إلى ثالث مستويات رئيسية وهي :
المستوى األول :
هو مسةتوى التخطيط االسةتراتيجي فيه أربع عناصةر رئيسةية وهي رؤية المدرسةة – القيم المؤسةسةية – المبادئ المعلنة
وأخيرا رسالة المدرسة.
المستوى الثيني:
مسةةتوى تطبيق االسةةتراتيجية ويركز عل تحليل الواقع عل مسةةتويين البيئة الداخلية من جوانب القوة والضةةعف والبيئة
الخارجيه من خالل الفرص والتحديات وتوظيف ذلك لتحديد الفجوة بين الرؤية المسةتقبلية والواقع الحالي وبناء عليه تصةا
األهداف االستراتيجية والوسائل المناسبة لتحقيق األهداف ووضع الخطة التنفيذية.
المستوى الثيلث:
التقويم والمراقبة المستمرة واستخدام نتائج التقويم كتغذية راجعة ألغراض التحسين المستمر.
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رؤيتنا:
ٍُو َ
ٍُوقِيَ ٍمُ ِإس ََْل ِميَّ ٍةُُ.
ص ِر ُ
ع ْ
تَ َعلُ ُمُ َ
طنِيَة َ
يُم ْل ِه ُمُبِه ِويَة َ

رسالتنا:
ُ،وتعززُاالنتما َءُ
ُعلى
ُِتعلمُمتطورةٍُومتنوعةٍُ،ضمنَ ُبيئةٍُتربويةٍُوثري ٍةُوآمنةٍُ،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.
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية :
( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )
صةةةياغة الخطة االسةةةتراتيجية تتطلب دراسةةةة وتحليل عوامل بيئة العمل الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوة والضةةةعف
والفرص والتهةديةدات ويطلق عل هةذه العوامةل األربعةة ”سةةةةوات“ أو ( ،)SWOTوهي األحرف األول من كلمةة القوى
 ،Strengthsالضعف  ،Weaknessesالفرص  ،Opportunitiesالمهددات .Threats
ومن المفيةد لقةارئ هةذه الخطةة أن يتعرف عل هةذه العنةاصةةةةر األربعةة والتي تشةةةةكةل أداة تحليةل الواقع ( )SWOTوالتي
استعنا بها عند تحليل واقع المدرسة.
 نقاط القوة :Strengths
• هي الميزة التنافسةية الناتجة من قدرة المدرسةة عل توفير الموارد المسةتخدمة في تحقيق أهدافها االسةتراتيجية
في المجال التربوي و التعليمي
 نقاط الضعف : Weaknesses
•

هي القيود التي تحد من تقدم المدرسةة باسةتراتيجيات معينة وعدم قدرتها عل توفير الموارد الالزمة لتحقيق
أهدافها االستراتيجية في المجال التربوي والتعليمي.

 الفرص :Opportunities
•

هو الوضةةع الذي تتفاعل معه المدرسةةة بصةةورة إيجابية مع البيئة الخارجية للمشةةرو لتحقق أهدافها وتحقق
جوانب النمو في المجال التعليمي والتربوي.

 المهددات : Threats
• هو الوضةةةع الناتج من تغيرات بيئية في المجال التعليمي والتربوي ،وتؤثر عل المشةةةرو بصةةةورة سةةةلبية
وتشكل تهديدا ً إلخفاق األهداف االستراتيجية.
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إن وجود الفرصةة في ميدان التعليم الخاص ليس سةببا ً كافيا ً لقبول المدرسةة مشةرو ما ،ووجود المهددات ليس أيضةا ً
عةذرا ً كةافيةا ً لتخلي المةدرسةةةةة عن قبول مشةةةةرو مةا ،بةل يجةب عل المةدرسةةةةة أن تخلق ميزة تنةافسةةةةيةة تمكنهةا من
االسةةتمرارية وتحقيق رؤيتها ورسةةالتها  ،وذلك بتحديد وتعيين توافق وموازنة بين مقدرة المدرسةةة الداخلية وفرص
المشةةرو المقترح في البيئة الخارجية ،وبهذا تتمكن المدرسةةة من معرفة قدراتها الواقعية ومدى إمكانية التغلب عل
نقاط الضعف الداخلية لشق طريقها في الميدان التعليمي والتربوي.

تحديد االستراتيجيات:

 اةت اترجر :S-O
إقبال المدرسةة نحو فرصةة قبول المشةاريع الخارجية والمتوافقة مع مقدرة المدرسةة الداخلية ،واغتنام الفرصةة
للتقدم بالمنافسة عليها.
 اةت اترجر :W-O
تغلب المدرسةةةةة عل نقاط الضةةةةعف الداخلية والتركيز عل عوامل تحقيق النجاح ثم اإلقبال نحو الفرصةةةةة
الخارجية.
 اةت اترجر :S-T
تعريف وتحديد طرق تمكن المدرسةة من اسةتخدام مقدرتها الداخلية للتقليل من شةدة الصةدمة الناتجة من التهديد
الخارجي.
 اةت اترجر :W-T
بناء خطة دفا لمنع نقاط الضعف الداخلية للمدرسة من التأثر بشدة بسب تهديدات البيئة الخارجية للمشرو .
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( ) S-O

( ) W-O

إستعمال نقاط القوة وإستثمار الفرص المتاحة

معالجة نقاط الضعف وإستثمار الفرص المتاحة

(إستراتيجيات هجومية)

(إستراتيجيات عالجية)

( ) S-T

( ) W-T

إستعمال نقاط القوة وتقليل التهديدات

تقليل نقاط الضعف وتقليل التهديدات

( إستراتيجيات دفاعية )

( إستراتيجيات انكماشية )

• وقد تبن المدرسةة اسةتراتيجيات هجومية ( )S-Oالسةتعمال نقاط القوة وإسةتثمار الفرص المتاحة وذلك عن
طريق االسةتفادة من الخبرات المتراكمة ألعضةاء الهيئتين اإلدارية والتدريسةية  ،واسةتحدام مجمع مدار
جديد مصمم وفقا ً للمعايير ومزود بأحدم التقنيات .
استخدام نموذج  SWOTلتحليل الواقع المدرسي
وتحديد العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة:

البرئ ال اخلر
نقاط الضعف Weakness

نقيط القوة Strength
•

مبنى م سةي ج ي مصمم وفقي ُ ألح ث المعيير .

•

وقوع م اسس األن لس يدمن مجم تعلرمي واح للبنرن والبني من

•

ب وسا التطوي المهني للوزاسة.
•

الصف األول للصف الثيني عش .

عد م القد سة على إلحدي منتسددددبي المد سةدددد
يدعف ق سة الم سةد على جذب أولريء األموس

•

يسود الم سة جو من االحت ام وااللتزام بقرم ومبيدئ ال ين.

•

وجود مواسد بش ي مؤجل في الكثر من المواق المهنر بيلم سة .

•

استفيع نسب ش يح الشبيب في الكوادس العيمل بيلم سة .

مهديسا التحد ث بديللغد اإلنجلرزيد بطالقد في

•

زييدة ع د الكوادس اإلداسي من الجنسر القط ي و الخلرجر .

حريتهم الرومر .

•

اتبيع الم سةد د لنظم وةدددريةدددي وزاسة التعلرم فرمي يخص المنيج

للمشيسك في الفعيلري الم سةر .
•

•

يددددعف الب ام الموجهد إلكسددددديب الطالب

يعف ب ام الش اك المجتمعر بيلم سة .

واالختبيسا .
•

تنوع وةيئل تواصل الم سة م أولريء األموس.

•

توفر خط تسويقر للم سة من قبل مجلس اإلداسة.

•

تواف وةيئل مواصال ح يث للطالب.

•

اةتح اث ب ام إلكت ونر لتسهرل العمل ودعم اتخيذ الق اس.

•

منظوم قوي للتعلم عن بع .

•

تطبرق نظيم القسيئم التعلرمر على الم سة .

•

حصول الم سة على االعتميد الم سةي الوطني لم ة  3ةنوا

•
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يعف نتيئ الم سة في االختبيسا ال ولر
NEW

NEW

البرئ ال اخلر
نقاط الضعف Weakness

نقيط القوة Strength
•

وجود سعدييد أكديديمرد بديلطالب الفديئقرن في الصددددف الثديني عشدددد
لتشددجرعهم على تحقرق م اكز متق م على مسددتوى ال ول في نتيئ
اختبيسا الشهيدة الثينوي .

NEW

ُ
ُ

البرئ الخيسجر
الف ص Opportunities
•

•

السددددمع الطرب للم سةددد في المجتم

الته ي ا
•

اشتداد جو المنافسة بين المدار

الخاصة وظهور العديد من المدار

المحلي.

المنافسة التي تمتلك إمكانيات مادية عالية ومرافق متطورة.

ال عم الفني المق م للم سةددد من وزاسة •

ضعف أعداد الراغبين في التسجيل بالمسارات العلمية .

التعلرم.
•

Threats

•

وقوع مد سةددددد دولرد يددددمن مجم
األن لس التعلرمي.

مطالبة أولياء األمور بتخفيض رسةةوم الدراسةةة في ظل التعلم عن بعد
وعدم انتظام دوام الطلبة بالمدار .

•

صةعوبة اسةتقطاب معلمين أكفاء في حال االحتياج نظراً لالغالق
الذي تسبب به جائحة فيرو

كوفيد19

األهداف االستراتيجية :
تُوزارةُُالتعليمُوُرؤيةُدولةُقطرُُ2030والثقافةُالسععائدةُفيُ
واضعععينُفيُاالعتبارُُرؤيةُورسععالةُالمدرسععةُوتوجها ُ
المجتمعُالقطريُُوآُراءُوتطلعاتُشعععركاءُالعمليةُالتعليميةُوُمنُخَللُتحليلُالواقعُالمدرسعععيُُنتطلعُلتحقيقُاألهدافُ
االستراتيجيةُالتاليةُُ:

أهداف المدرسة االستراتيجية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

التطوي المؤةسي المستم لضمين جودة العملر التعلرمر .
توفر ف ص تعلم متنوع ومتمرزة ت تقي بمستوي تحصرل الطالب وتشجعهم على التفكر واالبتكيس
واإلب اع.
دعم السلوك اإليجيبي للطالب وتشجرعهم على المبيدسة وتحمل المسئولر .
ت ةرخ القرم اإلةالمر والتقيلر والثقيفد القط يد م فهم الثقيفي المتع دة واحت ام اآلخ ين.
دعم النمو االجتميعي والنفسي والب ني والوعي الثقيفي والبرئي للطالب.
إداسة وتطوي أداء العيملرن وتوفر مستوى عيل من التنمر المهنر والت سيب وف ص تبيدل الخب ا وزييدة
مع ال االةتبقيء.
توفر برئ تعلم آمن وصحر ،جيذب وعص ي تلبي احتريجي تعلم الطالب وتنمر ق ساتهم.
سف مستوى مشيسك أولريء األموس والمجتم المحلي في دعم وتطوي العملر التعلرمر .
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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

تنويعُوسائلُتقييمُالطَلبُونواترُالتعلمُعلىُمستوىُالمدرسةُُواالستفادةُمنهاُفيُتحسينُتعلمُالطَلبُُ.

)7

رفعُمستوىُالتحصيلُاألكاديميُللطلبةُ.

)8

توفيرُبيئةُتعليمي ُةُجاذبةُُ،ثريةُومحفزةُُ.

)9

رعايةُالفئاتُالمختلفةُللطلبةُُ.

)10

تطبيقُسياسةُسلوكيةُشاملةُوتنظيمُأنشطةُلتعزيزُالسلوكُاإليجابيُوالحدُمنُالسلوكُالسلبيُُ.

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

NEW

طريقة تحديد األهداف ذات األولوية :
اسةتخدمنا مصةفوفة األولويات التالية لتحديد أولويات المدرسةة أو األهداف ذات األولوية واضةعين في االعتبار كافة اآلراء
وموارد المدرسة:
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تحديد األولويات بناء على نتائج الدراسة الذاتية وتحليل الواقع :
مفتاح تحديد األولويات
تأثير قوي

تأثير قوي
مجهود قليل

1

موارد قليلة
عاجل

المجيل

القريدة الت بوي

2

تأثير ضعيف

مجهود كبير
وموارد كثيرة
غير عاجل

3

مجهود قليل
وموارد قليلة

تأثير ضعيف

4

عاجل

األج اف االةت اترجر

األج اف العيم

العمل عل تحقيق رؤية ورسالة المدرسة
التطوير المؤسسي المستمر وتوضيحها للمعنيين وحثهم عل المشاركة
في تحقيقها.
لضمان جودة العملية
التعليمية.
تطوير وإحكام ممارسات التخطيط
والتنظيم والتفويض بالمدرسة.
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مجهود
ضعيف
وموارد كثيرة
غير عاجل

األولوي
1
2

األداء التعليمي
وبيئة التعلم.

تنمية المتعلمين
ورعايتهم .

توفير فرص تعلم متنوعة
ومتميزة ترتقي بمستوي
تحصيل الطالب وتشجعهم
عل التفكير واالبتكار
واإلبدا .

دعم النمو االجتماعي
والنفسي والبدني والوعي
الثقافي والبيئي للطالب.

تحسين وتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة
اإلدارية وتتحقيق معايير الشفافية في تقييم
األداء.
استخدام أحدم استراتيجيات وطرق
التدريس وتنويعها بما يراعي الفروق
الفردية.
تطبيق المنهج بشكل فعال وتوفير كافة
المصادر الالزمة لضمان تلبيته لكافة
احتياجات الطلبة .
تنويع وسائل تقييم الطالب ونواتج التعلم
عل مستوى المدرسة واالستفادة منها في
تحسين تعلم الطالب.
رفع مستوى التحصيل األكاديمي للطلبة.
توفير بيئة تعليمية جاذبة  ،ثرية ومحفزة.
رعاية الفئات المختلفة للطلبة.

2
1
2
2
1
1
2

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

تابع تحديد األولويات بناء على نتائج الدراسة الذاتية وتحليل الواقع :
ُ

المجيل

األج اف العيم

األج اف االةت اترجر
دعم النمو االجتماعي والنفسي والبدني
والوعي الثقافي والبيئي للطالب.
دعم السلوك اإليجيبي للطالب وتشجرعهم
على المبيدسة وتحمل المسئولر .

تعزيز تواصل ومشاركة الطلبة في
العملية التعليمية.
تطبيق سياسة سلوكية شاملة وتنظيم
أنشطة لتعزيز السلو اإليجابي والحد
من السلو السلبي .

ت ةدرخ القرم اإلةدالمر والتقيلر والثقيفددددد
القط يدد م فهم الثقيفي المتع دة واحت ام تنفرذ منهيج شدديمل للت بر القرمر على
مستوى الم سة .
اآلخ ين.
تنمر
المواسد

إدارة وتطوير أداء العاملين وتوفير مستوى
عال من التنمية المهنية والتدريب وفرص
تبادل الخبرات وزيادة معدالت االستبقاء.
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إدارة وتوزيع الموظفين بما يسهم في
تحقيق معدالت أداء عالية ويضمن حسن
سير العمل .

األولوي
1
2

1

2

الش اك
األبوي
والمجتمعر

تنمية المعلمين مهنيا ً ومتابعة أثر التدريب
وانعكاسه عل واقع العملية التعليمية.
توزيع موارد المدرسة وتطوير مرافقها
توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ،وعصرية
بما يلبي الحاجات التعليمية ويحقق معايير
تلبي احتياجات تعلم الطالب وتنمية قدراتهم.
األمن والصحة والسالمة.
تحقيق مشاركة فاعلة ألولياء األمور في
رفع مستوى مشاركة أولياء األمور
العملية التعليمية.
والمجتمع المحلي في دعم وتطوير العملية
التعليمية.
تعزيز المشاركة في أنشطة المجتمع
المحلي وتشجيعه عل دعم تحقيق أهداف
تعلم المدرسة

1
1
2
2

أولويات المدرسة:
-1

توفر برئ تعلم صحر وآمن .

-2

توفر ف ص تعلم متنوعد ومتمرزة ت تقي بمسددددتوي تحصددددردل الطالب وتشددددجعهم على التفكر واالبتكديس
واإلب اع.

-3

ت ةرخ القرم اإلةالمر والتقيلر والهوي الوطنر من خالل أنشط التعلرم والتعلم بيلم سة .

-4

تطوي أداء العيملرن وتوفر مستوى عيل من التنمر المهنر والت سيب وف ص تبيدل الخب ا .

-5

تحسرن نتيئ الم سة في االختبيسا ال ولر .

NEW

وقد تم تحديد هذه األولويات بنا ًء عل مراجعة معطيات الواقع الحالي وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وموارد وإمكانيات
المدرسة.
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الخطة االستراتيجية
األهداف االستراتيجية
األهداف العامة
مؤشرات النجاح
2025-2020م

األهداف
االستراتيجية
األهداف العامة
مؤشرات النجاح

الخطة
االستراتيجية
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الخطة االستراتيجية لمدارس األندلس اإلعدادية الثانوية
2025-2020م
وقدُارتأيناُلتسهيلُعمليةُالمتابعةُترقيمُاألهدافُاالستراتيجيةُوالعامةُوفقاُلترتيبُمجاالتُالجودةُالخمس ُةُُ:
مفتاح تحقق النسب المستهدفة وفقا لمؤشرات النجاح
تحقق المستهدف تماما

المجال

1
القيادة التربوية

األهداف االستراتيجية

تحقق المستهدف تقريبا

األهداف العامة

ُُُ1.1.1
العملُعلىُتحقيقُرؤيةُ
ورسالةُالمدرسةُوتوضيحهاُ
للمعنيينُوحثهمُعلىُ
1.1
المشاركةُفيُُتحقيقهاُُ.
التطوير المؤسسي ُ1.1.2
المستمر لضمان جودة ُتطويرُوإحكامُممارساتُ
التخطيطُوالتنظيمُوالتفويضُ
العملية التعليمية.
بالمدرسةُ.
ُُ1.1.3
تحسينُوتكثيفُعملياتُ
المراقبةُوالمتابعةُاإلداريةُ
وتتحقيقُمعاييرُالشفافيةُفيُ
تقييمُاألداءُُ.

األولوية

ُ1

مؤشرات النجاح

نسبةُتحققُرسالةُالمدرسةُُ
وأهدافُالمدرس ُةُ

دون تحقق المستهدف

2021 2020
2022 2021

المستهدف
2023 2022
2024 2023

ُ%85 ُ%80

ُ%90

ُ2

نسبةُجودةُالخططُ
والممارساتُالتنظيميةُوفقاُ
ُ%85 ُ%80
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

ُ%90

ُ2

نسبةُجودةُالخططُعملياتُ
المراقبةُوالمتابعةُوفقاُ
ُ%85 ُ%80
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

ُ%90
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2024
2025

ُ%
ُ 100 ُ%95

ُ%
ُ 100 ُ%95

ُ%
ُ 100 ُ%95

المجال

2
األداء التعليمي
وبيئة التعلم

األهداف االستراتيجية

األهداف العامة

األولوية

ُ2.1.1
استخدامُأحدثُاستراتيجياتُ
وطرقُالتدريسُوتنويعهاُ
بماُيراعيُالفروقُالفردي ُةُ.

ُ1

نسبةُاستخدامُوتنويعُطرقُ
التدريسُومراعاةُالفروقُ
الفرديةُوفقاُلمؤشراتُُ ُ%85 ُ%80
ومعاييرُُاالعتمادُالمدرسيُ
يُ
الوطن ُ

ُ1

نسبةُالجودةُفيُتطبيقُ
المنهرُوفقاُلمؤشراتُُ
ُ%80 ُ%75
ومعاييرُُاالعتمادُالمدرسيُ
يُ
الوطن ُ

ُ%85

ُ1

ُ1

2.1
ُ2.1.2
توفير فرص تعلم
تطبيقُالمنهرُبشكلُفعالُ
وتوفيرُكافةُالمصادرُ
متنوعة ومتميزة
الَلزمةُلضمانُتلبيتهُلكافةُ
ترتقي بمستوي
احتياجاتُالطلبةُُُ.
تحصيل الطالب
ُ2.1.3
وتشجعهم على التفكير تنويعُوسائلُتقييمُالطَلبُ
ونواترُالتعلمُعلىُمستوىُ
واالبتكار واإلبداع.
المدرسةُُواالستفادةُمنهاُفيُ
تحسينُتعلمُالطَلبُُ.
ُ2.1.4
رفعُمستوىُالتحصيلُ
األكاديميُللطلبةُُ.
2.2
توفير بيئة تعلم آمنة
ُ2.2.1
وجاذبة وعصرية تلبي توفيرُبيئةُتعليميةُجاذبةُُ،
احتياجات تعلم الطالب ثريةُومحفزُةُ

ُ1

مؤشرات النجاح

2021 2020
2022 2021

المستهدف
2023 2022
2024 2023

ُ%90

2024
2025

ُ%
ُ 100 ُ%95

ُ%90

ُ%95

نسبةُتنويعُوسائلُتقييمُ
الطَلبُونواترُالتعلمُوفقاُ
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

ُ%80 ُ%75

ُ%85

ُ%90

ُ%95

نسبةُالتحصيلُاألكاديميُ
علىُمستوىُالمدرسةُ

ُ%75 ُ%70

ُ%77

ُ%80

ُ%82

نسبةُالجودةُفيُتوفيرُبيئةُ
تعليميةُجاذبةُ،ثريةُومحفزةُ
ُ%85 ُ%80
وفقاُلمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

ُ%90

وتنمية قدراتهم.
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ُ%
ُ 100 ُ%95

المجال

األهداف االستراتيجية

3.1
دعم النمو االجتماعي

األهداف العامة
ُ3.1.1
رعايةُالفئاتُالمختلفةُ
للطلبةُُ.

األولوية

ُ2

والنفسي والبدني
والوعي الثقافي
والبيئي للطالب.
3.2
.3
تنمية المتعلمين
ورعايتهم.

دعم السلوك اإليجابي
للطالب وتشجيعهم
على المبادرة وتحمل
المسئولية.

ُ3.1.2
تعزيزُتواصلُومشاركةُ
الطلبةُفيُالعمليةُالتعليميةُُ.

ُ2

ُ3.2.1
تطبيقُسياسةُسلوكيةُشاملةُ
وتنظيمُأنشطةُلتعزيزُ
السلوكُاإليجابيُوالحدُمنُ
السلوكُالسلبيُُُ.

ُ2

مؤشرات النجاح

2021 2020
2022 2021

نسبةُالجودةُفيُرعايةُ
الفئاتُالمختلفةُللطلبةُوفقاُ
ُ%80 ُ%75
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ
نسبةُالجودةُفيُتعزيزُ
تواصلُومشاركةُالطلبةُ
ُ%75 ُ%70
وفقاُلمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ
نسبةُالجودةُفيُتطبيقُ
اللوائحُالسلوكيةُوتعزيزُ
السلوكُاإليجابيُوالحدُمنُ
ُ%80 ُ%75
السلوكُالسلبيُوفقاُ
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

المستهدف
2023 2022
2024 2023
ُ%85

ُ%77

ُ%85

ُ%90

ُ%80

ُ%90

2024
2025
ُ%95

ُ%85

ُ%95

3.3
ترسيخ القيم اإلسالمية
والتقاليد والثقافـة
القطريـة في نفوس
الطالب مع فهم

ُ3.3.1
تنفيذُمنهاجُشاملُللتربيةُ
القيميةُعلىُمستوىُالمدرسةُ

ُ1

نسبةُالتزامُالمعنيينُُبالقي ُمُ
المستهدفةُوفقاُآللياتُقياسُ
ُ%75 ُ%70
أثرُالتطبيقُالمقررةُبالخطةُ
ُُ.

الثقافات المتعددة
واحترام اآلخرين.
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ُ%80

ُ%85

ُ%90

المجال

األهداف االستراتيجية

األهداف العامة

األولوية

4.1

ُ4.1.1
إدارةُوتوزيعُالموظفينُبماُ
يسهمُفيُتحقيقُمعدالتُ
أداءُعاليةُويضمنُحسنُ
سيرُالعملُُُ.

ُ2

إدارة وتطوير أداء
العاملين وتوفير
مستوى عال من

4
إدارة وتنمية
الموارد

التنمية المهنية
ُ4.1.2
والتدريب وفرص تبادل تنميةُالموظفينُمهنياُ
ومتابعةُأثرُالتدريبُ
الخبرات وزيادة
وانعكاسهُعلىُواقعُالعمليةُ
معدالت االستبقاء.
التعليميةُُ.

ُ1

4.2
ُ4.2.1
توفير بيئة تعلم آمنة توزيعُمواردُالمدرسةُ
وجاذبة وعصرية تلبي وتطويرُمرافقهاُبماُيلبيُ
الحاجاتُالتعليميةُويحققُ
احتياجات تعلم الطالب معاييرُاألمنُوالصحةُ
وتنمية قدراتهم.
والسَلمةُ.ُ.

ُ1

5.1
رفع مستوى مشاركة
5
الشراكة األبوية
والمجتمعية

أولياء األمور
والمجتمع المحلي في
دعم وتطوير العملية
التعليمية.

ُ5.1.1
تحقيقُمشاركةُفاعلةُألولياءُ
األمورُفيُالعمليةُالتعليميةُ.
ُ5.1.2
تعزيزُالمشاركةُفيُأنشطةُ
المجتمعُالمحليُوتشجيعهُ

ُ1

مؤشرات النجاح
نسبةُالجودةُفيُإدارةُ
وتوزيعُالموظفينُوفقاُ
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ
نسبةُالجودةُفيُتنميةُ
الموظفينُمهنياُوفقاُ
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

2021 2020
2022 2021

المستهدف
2023 2022
2024 2023

ُ%
ُ 100 ُ%
ُ 100 ُ%
ُ 100 ُ%90 ُ%85

ُ%85 ُ%80

ُ%90

نسبةُالجودةُفيُتلبيةُ
المواردُوالمرافقُللحاجاتُ
التعليميةُوتحقيقُمعاييرُ
ُ%85 ُ%80
األمنُوالسَلمةُوفقاُ
لمؤشراتُُومعاييرُُ
يُ
االعتمادُالمدرسيُالوطن ُ

ُ%90

ُ%
ُ 100 ُ%95

ُ%
ُ 100 ُ%95

نسبةُمشاركةُأولياءُاألمورُ
فيُالعمليةُالتعليميةُوفقاُ
ُ%80 ُ%
ُ 77.5 ُ%75 ُ%70
لمؤشراتُومعاييرُاالعتمادُ
يُ
المدرسيُالوطن ُ
نسبةُمشاركةُالمجتمعُ
المحليُفيُدعمُالعمليةُ
التعليميةُوفقاُلمؤشراتُ

ُ2

22

2024
2025

ُ%70 ُ%65

ُ%75

ُ%80

ُ%
ُ ُ85

ُ%85

المجال

األهداف االستراتيجية

األهداف العامة
علىُدعمُتحقيقُأهدافُتعلمُ
المدرسةُ

مؤشرات النجاح

األولوية

ومعاييرُاالعتمادُالمدرسيُ
يُ
الوطن ُ

23

2021 2020
2022 2021

المستهدف
2023 2022
2024 2023

2024
2025

آليات تنفيذ ومتابعة الخطة االستراتيجية :
 بعدُاالنتهاءُمنُإعدادُالخطةُاالسعععتراتيجيةُيقومُفريقُالتخطيطُبعرضعععهاُعلىُالمعنيينُوإدارةُالمدرسعععةُومنُثمُيقومُباعتمادهاُونشرهاُفيُالمجتمعُالمدرسيُ.
 يقومُفريقُالتخطيطُبوضعععُالخطةُالتنفيذيةُالسععنويةُوفقاُألولوياتُالخطةُاالسععتراتيجيةُمعُالوضعععُفيُاالعتبارُالنسبةُالمستهدفةُللعامُالحاليُُ.
 يتمُتوزيعُمسعؤولياتُتنفيذُالخطةُالسعنويةُبأهدافهاُالتفصعيليةُاالممارسعاتُالاالسعراتيجياتالُإجراءات)ُعلىُالمعنيينُويقومُكعلُمسعععععؤولُب توثيقُأعمعالعهُوجمعُاألدلعةُعلىُإنجعازهُلمهعامعهُوتقعديمُالتقريرُللمسعععععتوىُ
اإلداريُاألعلىُأوُالمتابع.
 يتمُمتابعةُتنفيذُالخطةُاالسعتراتيجيةُفيُنهايةُكلُعامُدراسعيُمنُخَللُحصعرُماُتحققُوماُلمُيتحققُمنُأهدافُالخطةُالسعععنويةُفيُضعععوءُالنتائرُومخرجاتُالمدرسعععةُوتوصعععياتُلجانُالجو ُدةُوتقاريرُالمتابعةُ
الخارجيةُواسععتباناتُأصععحابُالمصععلحةُويتمُتقييمُنسععبةُتحققُكلُهدفُمنُأهدافُالخطةُاالسععتراتيجيةُ
بناءُعلىُهذهُالمراجعة.
 يتمُالتعديلُعلىُالخطةُبحسبُالمستجداتُويتمُاعتمادُالتعديلُمنُإدارةُالمدرسةُ. يتمُمتعابععةُالخطعةُالتنفيعذيةُبمععدلُمرتينُخَللُالعامُالدراسعععععيُويتمُعملُاجتماعاتُلتقييمُماُتحققُوماُلمُيتحققُمنُأهدافهاُمعُوضعُنسبةُلجودةُالتطبيقُوفقاُلمؤشراتُالنجاحُالخاصةُبكلُهدف.
 يتمُالتعديلُعلىُالخطةُالتنفيذيةُالسععععنويةُوفقاُلنتائرُالمراجعةُالنصععععفُسععععنويةُويتمُنشععععرُالتعديَلتُوتوضيحاُللمعنينُوتحديثُقائمةُالتكليفاتُلمسؤوليُالتنفيذ.
يعتمد ،
مدير المدرسة

د .سالم عبد الرحمن البكري
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