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بسم هللا الرحمن الرحيم 

جمعين وبعد،،،وصحبه وسلم أآلهالحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد وعلى 

 واعاا
ً
ااا ماان أهميااة النشاااط يياار الصاافي فااي تعزيااز املهااارات ومواهااب الطلبااة وميااولهم  ال اا   اادعم مسااتقبال

ً
ًدا لتحقيااا الطمااو  انطالق

نشااط ، و أكياًدا علاى أهمياة املشاارلع الوةارياة  والبارامج واملباادرات با دارة ال2030و لبية االحتياج وخدمة املجتمع وفا رؤية الوطن 

علاايم ممةلااة فااي و الااة ال اا  تعاازة الةقافااة املعرفيااة بمااا ياانعلى إيجاًبااا علااى بناااء الشخصااية فااي مزتلااا املجاااالت، وحياا  أن وةارة الت

.مليةاألداء التعليم  اهتمت بالنشاط و وسيع دائر ه وإبراة أهميته  لتحقيا  ميز الطلبة والوصول بهم إلى العا

هاااااا واملتوافقاااااة ماااااع خطاااااة و اااااال   التعلااااايم 1441/1440علياااااه  ااااام إعاااااداد الخطاااااة اللشاااااغيلية إلدارة نشااااااط الطالباااااات للعاااااام املاااااالي 

.والتعلم

.سائلين املولى التوفيا والسداد
مديرة إدارة نشاط الطالبات

القليطيجميلة بنت محمد . أ 
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قيادة التعليم والتعلم
وتطوير األداء التربوي

.والمدرسي

تحقيق الجودة النوعية
؛  في العملية التعليمية
لتكوين مدارس فاعلة

وقادرة على تحقيق
.رسالتها على أكمل وجه

االعتزاز بالدين
الوالء للمليك

االنتماء للوطن
اإلتقان
اإلبداع

المهنية
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اإلدارةبيانات وإحصائيات 

بيانات إحصائية إلدارة نشاط الطالبات

بناتالعنوان

صفراملفرغاتالنشاط رائدات 

677املكلفاتالنشاط رائدات 

29مشرفات النشاط

8إداريات النشاط 
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مصادر إعداد الخطة

ي المملكة العربية السعودية -
سياسة التعليم ف 

2030رؤية المملكة العربية السعودية -

ي -
م2020خطة التحول الوطن 

ي التعليم للبني   والبنات للعام الحالي -
هـ1441-1440خطة وكالن 

ي 20080نبيل . مرسي - اتيج  ي . اإلسكندرية .م التخطيط االست  مكتب العرب 

:  غيليةالخطة التشعملية كتابة / التخطيط التشغيلي . م20120عوشال . ماجد-

مكتبة جرير. السعودية 
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األهداف العامة للنشاط الطالبي

.مفاهيم التعاليم اإلسالمية وتدعيم القيم لبناء الشخصية اإلسالمية املتكاملةتعميق -
.عودية املقررات الدراسية وفقا ملا نصت عليه سياسة التعليم في اململكة العربية السمساندة -
تبتكارعلى ممارسة التعلم الذاتي في كافة املجاالت وإكسابهن القدرة على التجديد واال التشجيع -
.على كل جديد ومفيد في مجاالت النشاط التعرف -
.القدرات واملواهب وتنميتها وتوجيهها التوجيه السليم اكتشاف -
.الثقة في النفوس تنمية -
اإليثار الحاجات النفسية واالجتماعية والتعويد على العمل الجماعي املبني على التعاون و تلبية -
.على الجد وحسن استثمار الوقت وتنظيمه التعويد -
.القدرة على التخطيط والتطبيق وتحمل املسئولية إكساب -
.مجال املنافسة الشريفة فتح -
.فرص وبرامج ترويحية هادفة ومناسبة إيجاد -
،  ف، والخجل مشكالت سوء التكيي)وظائف تشخيصية ووقائية وعالجية لبعض املشكالت مثل تحقيق -

( .واألنانية ، واالنطواء 
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أهمية النشاط الغير صفي
.األهداف الترتبوية املنشودةتجقيقفي يساعد 

 للت
ً
علم تبتهيئة الترويح عن النفس وتجديد حيويتها تبإيجاد تبرامج وفرص تربوية هادفة كما أن فيه مجاال

اقف الحياة اليومية التي تواجهها الطالبة وانتقال أثر  إلى حياتها هماتعلمتالظروف املناسبة الشبيهة تبمو
.املستقبلية

تنمية الهوايات املوجودة لدى الطالبات وتوسيع آفاقهن الفكرية والعلمية
ي توجيه اكتشاف مواهب الطالبات وقدراتهن ، وصقل هذه القدرات وامليول كما يكون له األثر اإليجابي ف

.الطالبة العلمي واملنهي
.الحصيلة العلمية لدى الطالبة من األساليب واأللفاظ اللغوية والفنية والعلمية زيادة 

معلومات عن مجتمعها ، تباإلضافة إلىفي تزويد الطالبة تبمعلومات مختلفة عن املهن التي يمكن أن تمارسها 
.التي تناسبهللمهنة أسس اختيار الفرد 

قة في نفسها تدريب الطالبة على استثمار أوقات الفراغ واالعتماد على نفسها وتعويدها حب النظام وغرس الث
.والتعاون مع الغير وتحمل املسؤولية من خالل إشراكها في اختيار األنشطة والتخطيط لها

.الناقدون والرد املتأني املهذبمايثيرهتنمية القدرة على النقد وتقبل 
هة واإلنتاج والقدرة على التعلم الذاتي ، والتعلم املستمر ملواجلالتبتكار إتاحة الفرصة للطالبة 

.الحياة املتغيرةمطالب 
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النشاط الغير صفيضوابط 
 البعد عن املخالفات الشرعية.

 التركيز على مضامين األنشطة تبحيث تكون هادفة.

 الحرص على استخدام اللغة العربية والبعد عن اللهجة العامية قدر اإلمكان.

 مالءمة األنشطة ألعمار الطالبات.

 مراعاة شروط األمن والسالمة وعدم تعريض الطالبات للمخاطر.

 البعد عن التكلف واملبالغة في الصرف.

 عدم تكليف الطالبات تبأي عمل ينفذ خارج املدرسة مما يستعان في أدائه تبرسامين أو خطاطين.

 االلتزام تبالوقت املحدد للنشاط وعدم ممارسة أي نشاط خارج وقت الدوام الرسمي.

املدرسة وفي عدم التصوير تبجميع أنواعه ويستثنى من ذلك تصوير إنتاج الطالبات على أن يتم ذلك من ِقبل إدارة

.وقٍت ال توجد فيه طالبات أو زائرات 

هدة على من تأمين احتياج النشاط من العدد واألدوات والتجهيز والخامات قبل تبدء النشاط تبوقٍت كاٍف، وتعتبر ع

.تستلمها من مشرفات البرامج وتسجل في سجل خاص تبذلك يحتفظ تبه لدى رائدة النشاط تباملدرسة 

 مراعاة تنوع تبرامج النشاط مع عدم إغفال أي مجال من مجاالت النشاط.

 افز املقدمة ومناسبتها مع الجهد املبذول من املتميزات في األنشطة .االعتناء تبالحو
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هام التي لرائدة النشاط دور مهم في األنشطة، إذ أن نجاح األنشطة يقوم على حسن التخطيط والتنفيذ واملتابعة، ومن امل

-: يأتي تتوالها ما 

.املعلمات في إعداد تبرامج النشاط غير الصفي متابعة -

.خطة للنشاط املدرس ي غير الصفي تبناًء على البرامج املقدمة من املعلماتإعداد -

.املعلمات املشرفات على األنشطة وفق ميولهن وخبراتهن ومهاراتهن تحديد -

تبداية العام الطالبات تبأهمية األنشطة وأنواعها وكيفية االلتحاق بها تبما يتفق مع ميولهن ورغباتهن وذلك فيتوعية -

.الدراس ي 

.رغبات الطالبات في استمارات معدة لذلك تسجيل -

.اجتماع تباملعلمات املشرفات على البرامج لشرح أهداف النشاط عقد -

 ملجلس النشاط، ومنها القيام -
ً
وضيح تنظيم اجتماعات املجلس، تسجيل محاضر االجتماعات، وت: تبمهام دورها أمينة

.جلس وأعضائه وتنفيذ قراراته وتوصياته، تسجيل إنجازاته ونشاطاته، إعداد التقارير بعد التشاور مع رئيسة املومتابعة 

.دفة تبرامج النشاط تباملدرسة والعمل على تهيئة البيئة املدرسية املناسبة تسيير -

.في تحديد احتياجات النشاط وحصر العجز وإعداد البيانات املشاركة -

.السجالت وامللفات الخاصة بعملها وفق التوجيهات الواردة إعداد -

مهام رائدة النشاط
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مهام رائدة النشاط

.على السجالت الخاصة تبمشرفات البرامج االطالع -

ح املقصف ميزانية النشاط ومتابعة صرفها حسب أوجه صرف محددة وتشمل النسبة املخصصة من أرباتنظيم -

.والصندوق املدرس ي، وميزانية النشاط االجتماعي املعتمدة 

.املقترحات وتذليل الصعوبات لتيسير العمل تقديم -

.أولياء األمور تبأهمية النشاط غير الصفي توعية -

.مساهمات املدرسة في األنشطة املقامة على مستوى املدرسة تنظيم -

.تقارير دورية ملديرة املدرسة واملشرفة الترتبوية للنشاط إعداد -

 لجهو مديرةاملدرسةروح التنافس تبين الجماعات وتكريم املتميز منها تبالتعاون مع إشاعة -
ً
.دها تقديرا

 في التقويم النهائي للنشاط في ضوء األهداف املوضوعة املشاركة -
ً
مسبقا

.دة في تبند األنشطة في تقويم املعلمات املشرفات على األنشطة مع مديرة املدرسة واملشرفة الترتبوية للمااملشاركة -
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جائزة التميز في ساعة النشاط

يكون تنفيذ املشروع خالل ساعة النشاط وأثناء اليوم الدراس يالفعالية 

الفئة 
المستهدفة 

معلمات املدرسة

اآللية
الشواهديقدم املرشح تقرير الكتروني يحوي على جميع 

.دقائق3تقرير مرئي مدته + 

نهاض تشجيع املعلمات تباملشاركة الفعالة في ساعة النشاط واستالهدف
.أفكارهم اإلتبداعية في اقتراح وتنفيذ النشاط

خامات وأدواتاالحتياجات

.نسبة عدد امللفات املرشحة املشاركة على املستوى املركزي المؤشر
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ارسة تهيئة البيئة المدرسية لمم
األنشطة الطالبية

اقع ، لذا فإن  وجود إن أي مشروع أو رؤى تطويرية يجب أن يكون لها مقومات وأدوات تحقيق على أرض الو
 لعناصر العملية التعليمية ومحفز لإلتبد

ً
 مكمال

ً
اع وعامل هام تبيئة مدرسية جاذتبة للطلبة يعد عنصًرا هاما

نحن في عصر يقوم لتنفيذ املشاريع تبكفاءة وقادر على اكتشاف املواهب وتنميتها في مختلف املجاالت السيما و 
:ناسبة يشمل على االنفجار املعرفي  مما يتطلب وجود تبيئة قادرة على تلبية متطلباته ، وتهيئة البيئة امل

حجرات 
الصف

غرفاملعامل
املصادر

الساحات 
الداخلية
والخارجية

جميع 
افق  املر
واألركان

:وتكون التهيئة الجيدة من حيث 
.نشودة إعداد خطة لالرتقاء تباملدرسة لتحقيق تبيئة جاذتبة  تحقق األهداف التعليمية امل-
.تشكيل لجنة ملتابعة التنفيذ والوقوف على مواطن القصور -
.توفير اللوحات اإلرشادية والعلمية املحفزة إليجاد تبيئة جاذتبة-
افقها  وفق اإلمكانات املت- .احة استثمار ساعة النشاط لالهتمام تبفصول املدرسة ومر
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مجاالت 
النشاط

البرامج العامة
والتدريب

العلمي

الفني 
والمهني

ية وهو نوع من النشاط يزود الطالبات تبمعارف وخبرات ومفاهيم وأنماط سلوك

.وشخصية مرغوبة مع التعرف على واجباتهن االجتماعية في املجتمع العام

از قدراتها وهو ذلك النشاط الذي يرسخ املنهج العلمي لدى الطالبة ويساهم في إتبر 

رية ومواهبها ويشجعها على التجديد واالتبتكار من خالل ممارسة البرامج النظ

.والتطبيقية في مجاالت العلوم الطبيعية والرياضيات والحاسب اآللي 

اكتشاف وهو النشاط الذي يسعى إلى تنمية الثقافة الفنية وتذوق الجمال و 

دريب ورعاية املواهب املتميزة وتنمية القدرات وصقل املهارات من خالل الت

.واملمارسة 

التدريب وهو النشاط الذي يهدف إلى تطوير املعرفة والقدرات وصقل املهارات من خالل

.كفاءة تبوالتي تؤدي إلى زيادة معدالت األداء واملهارة لدى الطالب في جميع املجاالت 

االجتماعي

الثقافي

ة التربية الصحي
والبدنية 

صحة وهو النشاط الذي يسعى إلى إكساب الطالبات اللياقة البدنية املعززة لل

وتحسين مستوى الكفاءة البدنية وتنمية القدرات الحركية للطالبات

الفاعل يقصد بهذا املجال كل ما تكتسبه الطالبة من معارف ومعلومات وهو مجال متميز له دوره

 
ً
 ولغويا

ً
 واجتماعيا

ً
.في تنمية الطالبة فكريا
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.جديدةوخبراتمعارفمنيقدمتبماوالثقافيالفكري املستوى رفع-

.مجاالتهوفتحواإلتبداعللعطاءوحفزهاالقدراتوتوجيهاإلمكانياتعلىالتعرف-

.املنحرفةواألفكار اإللحاديةالتياراتمنالحماية-

.واستمرارهاالكريمالقرآنولغةالطالبةتبينالصلةتوطيد-

.البحثمهاراتوتنميةاالطالعدائرةتوسيع-

.واألدبيالعلميالتراثعلىالتعرف-

.واالستماعوالكتاتبةالقراءةمهاراتتنمية-

.وحكمتهدرتهقعلىوالدالئلونعمههللاآياتفيالتأملخاللمنالنفوسفياإليمانتعميق-

.اإلسالمفيوالعلماءالعلممكانةعلىالتعرف-

.النبوي والهديالقرآنيةاآلياتفيالعلمياإلعجاز مالحظةعلىالقدرةتنمية-

.التفكيرفيالعلمياألسلوبعلىالتدريب-

.وتنميتهاالعلميةواملواهبالقدراتاكتشاف-

.استخدامهمجاالتعلىوالتعرفالحديثةاملخترعاتمتابعة-

.واملمارسةالتجربةطريقعنالعمليةاملعارفاكتساب-

.وعملياعلميااملجتمعلفائدةوتوظيفهااألساسيةمصادرهامناملعلوماتاخذ-

.األجهزةلبعضنماذجتصنيععلىالتشجيع-

أهداف
المجال العلمي

أهداف
المجال الثقافي
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أهداف
المجال

الفني والمهني

أهداف
المجال االجتماعي

.معهاملجتاملنتميةلرسالتهااملدركةاملتكاملةاإلسالميةالشخصيةتبناء-

.اةاملساو ،الشورى،االجتماعيالتكافلكمبدأاإلسالميةاملبادئتأصيل-

.اآلخرالرأيواحترامالجماعيالتفكير تنمية-

.والسكانيوالبيئيواإلنتاجياالستهالكيالوعيتنمية-

.عليهااملحافظةوطرق والنفسيةالعقليةالصحةملفاهيماإلدراك-
اإلملام تبأساليب الوقاية والسالمة

والتأملالتفكر خاللمنتباهللالصلةتقوية-

.املدرسيةالبيئةوتجميلتحسينفياملساهمة-

.لأِلشياءالجماليةوالرؤيةالفنيالتذوق حاسةتنمية-

.الفنيواالتبتكار والتخيلاإلتبداعملكةتطوير-

.تلفةاملخالفنيةواملفاهيمتباملعارفوالتزودالفنيةوالثقافةالوعيتنمية-

.يالوطنوالتراثاإلسالميةالحضارةعلىوالتعرفاملحيطةتبالبيئةالربط-

.بهاالتشكيلوطرق وأنواعهاالفنيةالخاماتعلىالتعرف-

.استخدامهاوطرق واألدواتالعددعلىالتعرف-

.
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أهداف
مجال التربية

الصحية والبدنية

أهداف
مجال البرامج العامة 

والتدريب

.الطالباتنفوسفيالصالحةاملواطنةقيمتعزيز -

.رغباتهموإشباعالطالباتلدىالحياتيةاملهاراتتبناء-

.لوطنالرفعةالعملنحو الطالباتتوجهاتودعماإليجاتبيةاملمارساتتأصيل-

.الطالباتلدىاألعمالوريادةالحر العملثقافةنشر -

.ورعايتهماألنشطةفياملتميزاتالطالباتاكتشاف-

.التعليمياملجتمعفيالتدريبتبأهميةالوعينشر -

الطالباتلصحةاملعززةالبدنيةالترتبيةتبرنامجفيوالسالمةاألمنبعواملاإلملام-

تبكفاءةاتالطالبلصحةاملعززةالبدنيةالترتبيةتبرنامجفيالحركةأتبجدياتأنشطةتطبيق--

للصحةاملعززةوالحركيةالبدنيةاألنشطةمخططتنفيذ-

تبالصحةاملرتبطةالبدنيةاللياقةعناصر بعضقياس-

الصباحياالصطفاففترةفيالطالباتلصحةاملعززةالبدنيةاألنشطةتنفيذ-

للصحةاملعززةالبدنيةاألنشطةهرمفهم-

املفتوحالبدنيالنشاطتبرنامجوإدارةتنظيم-
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األهداف االستراتيجية
لوزارة التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية يماألهداف التفصيلية إلدارة التعلاألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

ارات تنمية الخبرات العلمية والعملية ومه
لتعليم التفكير والبحث العلمي لدى طالب ا

العام 

تنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال
.الروبوت وتوظيفها لخدمة املواد العلمية 

تطوير مهارات الطالبات العلمية في الروبوت

تفسير إكساب الطالبات مهارة تحليل البيانات و 
النتائج 

تنمية الخبرات واملهارات لدى الطالبات في دراسة الظواهر الفلكية وتحليلها

نية تنمية مهارات البحث العلمي في مجال التق
الحاسوبية والطباعة ثالثية األبعاد

لدى الطالبات في مجاالت الحاسب اآلليواملهاري إثراء الجانب املعرفي 

لرياضية اللمفاهيماملساهمة في تعلم الطالبات-
وبيةوالحساتبية التي تتضمنها البرمجة الحاس

حاسب اكتشاف الطالبات املتميزات في  مجال ال-
اآللي ودعمهم وتوجيههم

االسهام في تطوير العملية التعليمية في الرياضيات والعلوم واملعلوماتية 

بنية روح املنافسة العلمية الشريفة املإذكاء-
على أسس تربوية تبين الطالبات

تتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبا-

إعداد الطالبات للتفاعل العلمي في املحافل الدولية 

ام تزويد الطالبات تباملهارات والخبرات للقي
تبدورهن في تنمية الوعي البيئي 

تنمية الوعي البيئي لدى الطالبات وتوجيههم

ياداتاألوملبتحقيق ميداليات متنوعة في 
العلمية الدولية

حافل تمثيل اململكة العربية السعودية في امل
مشرفةالدولية تبمشاركات متميزة تبصورة

ةتأهيل الطالبات لتمثيل اململكة بشكل مشرف في املنافسات اإلقليمية والدولي

األهداف حسب المستويات التنظيمية
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األهداف االستراتيجية
لوزارة التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية يماألهداف التفصيلية إلدارة التعلاألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم 
والمهارات األساسية

للطلبة

ارات تنمية الخبرات العلمية والعملية ومه
لتعليم التفكير والبحث العلمي لدى طالب ا

العام 

االسهام في تطوير العملية التعليمية في 
الرياضيات والعلوم واملعلوماتية 

لدى الطالبات في مجاالت الحاسب اآلليواملهاري إثراء الجانب املعرفي 

تطوير املهارات الرياضية والقدرة على حل 
املسائل الحساتبية  

غرس امليول واالتجاهات اإليجاتبية نحو العلوم والرياضيات 

تزويد القيادات تباملهارات والخبرات للقيام 
الالزمة لتحقيق التمكين الشخص يصقل القيادات تباملهاراتالشخص يتبدورهم في تنمية التمكين

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة 
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

تطوير مهارات الفلكلور املسرحي والوطني لدى
.الطالب

.غار غرس القيم اإليجاتبية والسلوك اإلتبداعي لدى الص
تعزيز السلوك اإليجابي لدى الطالبات

ا تنمية املواهب املسرحية لدى الطالبات  ورعايته
وصقلها

األداء املسرحيوصقل مهاراتهن فيدعم الطالبات

رتجال تطوير مهارات التعبير األدبي واإللقاء واال 
والحوار لدى الطالب تباللغة العربية

تنمية الذوق األدبي لدى الطالبات إلدراك النواحي
وصورهالجمالية في أساليب الكالم ومعانيه 

دبي لهناملهارات األدتبية لدى الطالبات وإذكاء الذوق األ تعزيز 

م تبالطرق تدريب الطالبات على التعبير عن أفكارهم وآرائه
.الصحيحة

سليمة حاجة الطالبات في التعبير عن حاجاتهم تبطرق إشباع

تمكين الطالبات من التعرف على أساليب اللغة 
 صحي

ً
حا في وتراكيبها السليمة واستعمالها استعماال

االتصال مع اآلخرين
تنمية املهارات اللغوية لدى الطالبات وتعزيزها

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة 
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

تشجيع الطالب على االهتمام تبالبرامج الداعمة 
.للقيم الوطنية واالجتماعية

تشجيع الطالبات على العمل الكشفي وتأصيل دورهم -
في املجتمع 

تحقيق عوائد اقتصادية تخدم املجتمع-

لدى املساهمة في تنمية القيم الترتبوية واالجتماعية
الطالبات
فعهم وتوجيههم تبما ينتطوير مهارات الطالبات ودعمهم

ويخدم املجتمع

الفرصة للطالبات املبدعات في تنمية قدراتهمإتاحة-
ومهاراتهم واستثمارها

تعزيز قيمة وأهمية البيئة والتنمية وأثرها-

الطالبات من استثمار الطاقات وتوجيهها تمكين
افظة إتبراز أهمية البيئة لدى الطالبات وحثهم على املح

عليها

.يتكوين اتجاهات إيجاتبية نحو العمل التطوع

جيههاالتطوع وعمل الخير لدى الطالبات وتو تعزيز قيمةتعميق مفاهيم التطوع لدى النشء

قدراته توعية الطالبات تبضرورة املحافظة على الوطن ومتحسين املشهد الحضاري وجودة الحياة في مدينتنا-

تعزيز املحافظة على البيئة والثروات الحضارية
إتبراز أهمية الثروات الوطنية لدى الطالبات وحثهم على 

املحافظة عليها

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة 
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

تعزيز قيم االنتماء للوطن والوالء لوالة األمر
قيم االنتماء الوطني لدى الطالباتغرس-

االنتماء الوطني لدى النشءتعزيز -
باتإذكاء قيم الوالء واالنتماء للوطن في نفوس الطال

ية املشاركة في املناسبات املحلية واإلقليم
والدولية

أهمية األيام العاملية لدى الطالباتإتبراز  وعية املجتمع باأليام واملناسبات العاملية

اتوعية الطالبات تبأهمية البيئة واملحافظة عليه
ظة توضيح أهمية البيئة لدى الطالبات وحثهم على املحاف

عليها

تعزيز قيمة التطوع وأهميته في نفوس الطالبات
تعزيز دافعية الطالبات للعمل التطوعي ومساعدة

اآلخرين

ف اتبراز املتميزين من الطالب وشاغلي الوظائ
التعليمية

دعم األداء املتميز للعاملين في العمل التطوعي-
رائدات النشاط للتميزتحفيز -

داء ويحسن تهيئة املناخ التحفيزي املالئم الذي يرتقي تباأل 
املخرجات

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة 
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
ير استثمار أوقات الطالب تبما يسهم في تطو األساسية للطلبة

مهاراتهم وتنمية صفاتهم الشخصية

افية تنمية املهارات البديعة لتصميم البيئة الجغر
لدى الطالبات والعمليةاملهاريةتطوير الجوانب 

واكتشاف قدراتهم

تثقيف الطالبات تبالتراث الوطني وما تحويه تبلدنا من
إرث حضاري 

إتبراز أهمية الثروات الوطنية لدى الطالبات وحثهن على 
املحافظة عليها

مع تعزيز التواصل والتراتبط تبين نزيالت السجن تباملجت
الخارجي

هالدى نزيالت السجن وصقلاملهاريةتنمية الجوانب 

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

عمل نشر ثقافة املهنة والعمل الحر ومهارات سوق ال
. لدى طالب التعليم العام

باتنشر ثقافة ريادة األعمال واالستثمار تبين الطال-
ألعمال نقل الخبرات والتجارب العاملية في مجال ريادة ا-

لالستفادة منها
تكوين جيل من املتميزات القادرات  على اإلتبداع-

لسوق لهنتزويد الطالبات تباملهارات والخبرات التي ِتؤه
العمل وريادة األعمال

ز مهارات وقدرات الطالبات لتحقيق التميتطوير -
واالتبداع

تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لدى طالب 
.التعليم العام

تعزيز القيم اإليجاتبية في نفوس الطالبات-
رفع الوعي لدى الطالبات تبإجراءات الوقاية-
ة في تعزيز التنافس تبين الطالبات تبطريقة إتبداعي-

ةاملعلومات التاريخية للمملكة العربية السعودي
نشر ثقافة التأليف لدى الطالبات-

هاتنمية الجوانب اإليجاتبية الترتبوية وتعزيز -
بها حققتوجيه الطالبات للطرق والوسائل التي تت-

السالمة تبإذن هللا
ة العربية ثقافة الطالبات نحو تاريخ اململكتأصيل-

السعودية
زهم على نشر الوعي الثقافي تبين الطالبات وتحفي-

االنتاج الجيد

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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األهداف االستراتيجية لوزارة
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

صوير تطبيق القيم الفنية في مجاالت الرسم والت-
. رفةالتشكيلي، والتصميم، والخط العربي والزخ

-

ي الفني واملنهاملهاري تعزيز السلوك اإليجابي و -
للطالبات

إنتاج تمكين الطالبات من انتاج قصص الكترونية تب-
افقة مع الع صر فني بسيناريو ذو أهداف تربوية متو

2030الحديث ورؤية 
فة اكتشاف املواهب في املجاالت الفنية املختل* 

املتنوعةتمكين مشاركة الطالبات في املجاالت الفنية* 

اتطوير مهارات الطالبات الفنية ودعمها وتوجيهه
اء روح التنافس لدى الطالبات في إنشتنمية-

القصص االلكترونية الهادفة
م صقل الطالبات املوهوبات ودعمهم وتحفيزه-

واملهاري لزيادة االنتاج الفني 
قات الفنية تحفيز الطالبات على املشاركة في املساتب-

املهارية

ني في تطبيق القيم التشكيلية وعناصر العمل الف
مجاالت األشغال والحرف الفنية

مهارة تطويع املعادن إلنتاج أعمال اكساب الطالبات-
فنية مبتكرة

ير الفرص تعزيز القيم واملهارات الفنية للطالبات وتوف-
2030الثقافية لهن تحقيقا لرؤية 

لمنظر إزالة العناصر البصرية الغير جذاتبة مع البيئة ل-
املراد مشاهدته من املدرسة

املدرسة املساهمة في تزيين وتجميل البيئة املحيطة تب-

مال فنية تحفيز الطالبات لإلتبداع و واالتبتكار وإنتاج أع-
متميزة

قافي توجيه الطالبات نحو التطوير املنهي والث-
2030تماشيا مع رؤية اململكة 

ايس يءمتمكين الطالبات من املشاركة في إزالة كل -
للبيئة

ل تحفيز الطالبات للمحافظة على البيئة داخ-
املدرسة وخارجها

األهداف حسب المستويات التنظيمية
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األهداف االستراتيجية لوزارة 
التعليم

للمدارساألهداف التفصيلية األهداف التفصيلية إلدارة التعليماألهداف التفصيلية للوزارة

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

ًدا اكلشاف املواهب الرياضية واعدادهم راف
للرياضة الوطنية

اللفاءة حسين الحالة النفسية و حسين مستوى  -
ةالبدنية للنزيالت و نمية قدراتهن الحركي

ة حسين الحالة الصحية واللياقة البدنية والقدر  -
املعرفية وتعزيز الرو  الرياضية والتنافسية بين 

الطالبات
مللةخلا مجتمع صحي رياض   يتوافا مع رؤية امل-
ل ملساهمة في التربية العقلية للطالبات من خالا-

حفظ الحر ات املتعددة واملتنوعة ال   تساعد على 
التفلير

املجتمع لخدمة الدين ثمالطالبة املتزنة  بناء شخصية 
والوطن

ب  رو  املنافسة والتميز في مناخ  ربوي آمن

 وإعدادهناكلشاف املواهب 
ً
نيةللرياضة الوطرافدا

األلعاب الرياضيةممارسات ةيادة عدد 

يةاألهداف حسب المستويات التنظيم
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهععنصر تشخيص الواق

توفر الخبرات الداعمة للمجال من-
مشرفات ومعلمات متخصصات 

.ومتميزات 
عنصر قوة

مهارات األداء املسرحي تطوير 
اتالطالبالوطني لدى والفلكور 

املهرجان الثقافي للصغار

نسبة الطالبات املشاركات في 
األنشطة غير الصفية خارج اليوم

الدراس ي

زة وجود مبادرات تطويرية نوعية متمي

تخدم تبرامج املجال الثقافي
عنصر قوة

مهارات األداء املسرحي تطوير 
الطالباتالوطني لدى والفلكور 

املسرح املدرس ي

نسبة الطالبات املشاركات في 
األنشطة غير الصفية خارج اليوم

الدراس ي

التكامل تبين إدارة نشاط الطالبات

وإدارات الشؤون التعليمية
عنصر قوة

تطوير مهارات التعبير األدبي 
واإللقاء واالرتجال والحوار لدى 

تباللغة العربيةالطالبات 
املهارات األدتبية

نسبة الطالبات املشاركات في 
األنشطة غير الصفية خارج اليوم

الدراس ي

وجود مبادرات نوعية متميزة
تخدم تبرامج املجال الثقافي

عنصر قوة
تعزيز القيم واملهارات 

املعلمات والطالباتلدى 
االحتفال تباليوم الوطني

املعلمات والطالباتمشاركة جميع 
%100تبنسبة 
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهععنصر تشخيص الواق

التكامل تبين إدارة نشاط الطالب  وإدارة
اإلشراف الترتبوي 

عنصر قوة
تطوير مهارات اإللقاء والحوار لدى 

تباللغة اإلنجليزية الطالبات 
الحوارات الطالتبية

املرحلتين طالبات مشاركة 
%40املتوسطة والثانوية تبنسبة 

الشراكة التعليمية واملجتمعية مع-

فرصة.جهات تدعم املجال تببرامج متنوعة
تطوير مهارات التعبير األدبي 

واإللقاء واالرتجال والحوار لدى 
العربيةالطالبات تباللغة 

كتاتبة املقالة
نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ

غير الصفية خارج اليوم الدراس ي

االستفادة من املنصات التعليمية 

يميةاإللكترونية لتوفير املوارد التعل
فرصة

تطوير مهارات التعبير األدبي 
واإللقاء واالرتجال والحوار لدى 

.الطالبات 
مبادرة الحوار تباللغة الصينية

نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ
غير الصفية خارج اليوم الدراس ي

ي تأسيس قنوات تواصل متخصصة ف-

ي املت
َ
ميزات  كل تبرنامج للتثقيف وتبن

فرصة.وتطوير مهاراتهن
تطوير مهارات التعبير األدبي 

واإللقاء واالرتجال والحوار لدى 
العربيةالطالبات تباللغة 

مبادرة املتحدثة البارعة
نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ

غير الصفية خارج اليوم الدراس ي
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهعنصر تشخيص الواقع

توفر الخبرات الداعمة 
ين للنشاط العلمي من املعلمين املتخصص

عنصر قوة
تفكير تنمية الخبرات العلمية والعملية ومهارات ال

التعليم العام طالبات والبحث العلمي لدى 
املستدامةالبرنامج الوطني للتوعية البيئية  والتنمية

لميةفي التجارب العواألدوات  التعامل اآلمن مع املواد 

النادي العلمي تباملدارسمشرفات مشاركة 
%70تبنسبة 

وجود مبادرات نوعية متميزة
تخدم تبرامج املجال العلمي

عنصر قوة
تعزيز القيم واملهارات 

املعلمات والطالباتلدى 
مساتبقة على األخضر مشينا

املعلمات والطالباتمشاركة 
%70تبنسبة 

امجمن املدارس في تنفيذ البرن% 50مشاركة مبادرة تبيئتي حياتيباتتعزيز القيم واملهارات لدى املعلمات والطالعنصر قوةاملبادرات البيئية

عنصر قوةالشخصيةاملبادرات
رسة تمكين القياديات في املدرسة من مهارات مما

التمكين الشخص ي
%50مشاركة املديرات واملعلمات تبنسبة مبادرة التمكين الشخص ي في القيادة

التكامل تبين إدارة نشاط الطالب  وإدارة 
اإلشراف الترتبوي 

عنصر قوة
لعلمية تحقيق ميداليات متنوعة في األوملبيادات   ا

الدولية
االوملبياد الوطني للعلوم والرياضيات

املرحلتين طالبات مشاركة 
%65املتوسطة والثانوية تبنسبة 

زيادة الدافعية لدى الطلبة للتطوع
عنصر قوة

%50ة  في البرامج التطوعيالطالبات مشاركة التطوع في امليدان الترتبوي توفير املساعدات النوعية للتحفيز

املبادرات الوطنية 
عنصر قوة

تبيعة ووالء/ االحتفال تباليوم الوطني الطالباتتعزيز القيم  الوطنية لدى 
املعلمات والطالباتمشاركة جميع 

%100تبنسبة 
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهععنصر تشخيص الواق

تطوير مهارات رائدات النشاط عنصر قوةالتطوير املنهي لرائدات النشاط
املهنية

%60مشاركة رائدات النشاط دورات رائدات النشاط

لتقني  توفر الخبرات التي تدعم املجال ا
التخصصمشرفات ومعلمات من 

عنصر قوة

على ارتيادالطالبات تشجيع 
مجاالت البرمجة والخوارزميات  

ة لإلسهام في تحقيق أهداف رؤي
2030اململكة 

وماتية األوملبياد الوطني للمعل
شطة نسبة الطالبات املشاركات في األن

خارج اليوم الدراس يالغير صفية

ية االستفادة من الشراكات التعليم
ل والجهات الخاصة التي تدعم املجا

التقني 
عنصر قوة

صقل مهارات ومعلومات 
في مجال التقنية الطالبات

الحاسب اآللي وتطبيقاته 
اء والطباعة ثالثية األبعاد لبن

جيل مبدع

يم املشروع الوطني للتصام
العلمية التقنية

شطة نسبة الطالبات املشاركات في األن
خارج اليوم الدراس يالغير صفية

توفر جهات داعمة لتبني مشاريع 
الطلبة وتأهليهم لسوق العمل 

ريادة ومدربات خبيراتتأهيل عنصر قوة
ي األعمال واالستثمار من منسوب
وزارة التعليم لنقل الخبرات 

الطالباتوالتجارب لدى 

ريادي
شطة نسبة الطالبات املشاركات في األن

خارج اليوم الدراس يالغير صفية
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهععنصر تشخيص الواق

تدريب معلمات الترتبية البدنية 
ة لصحة لبرنامج الترتبية البدنية املعزز 

الطالبات            
تعزيز القيم واملهارات األساسيةعنصر قوة

عززة تبرنامج الترتبية البدنية امل
لصحة الطالبات

في الطالبات املشاركات نسبة 
غير الصفية خارج اليوماألنشطة 

الدراس ي

تطبيق مبادرة من أجلِك لنزيالت
السجن العام

مبادرة من أجلِك تعزيز القيم واملهارات األساسيةعنصر قوة
نسبة الطالبات املشاركات في 

األنشطة غير الصفية خارج اليوم
الدراس ي

التعاون مع االتحاد السعودي 
حيأندية مدارس ال-للرياضة املدرسية

تعزيز القيم واملهارات األساسيةعنصر قوة
مبادرة كرة السلة 

مبادرة سباق الجري 
مبادرة العروض الرياضية

نسبة الطالبات املشاركات في 
األنشطة غير الصفية خارج اليوم

الدراس ي

تنفيذ مبادرات 
العروض-سباق الجري -كرة السلة )

(-الرياضية
تعزيز القيم واملهارات األساسيةعنصر قوة

مبادرة كرة السلة 
مبادرة سباق الجري 

الرياضيةمبادرة العروض 

نسبة الطالبات املشاركات في 
األنشطة غير الصفية خارج اليوم

الدراس ي
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تشخيص الواقع

مؤشر قياس األداءاسم البرنامجالهدف العامنوعهععنصر تشخيص الواق

جرامالتليتأسيس قناة متخصصة عبر 
الطالباتلتثقيف وتطوير مهارات 

فرص
تطوير مهارات التعلم الذاتي 
ى والتفكير الناقد واإلتبداعي لد

الطالبات املشاركات 
تحدي القراءة العربي

نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ
الغير صفية خارج اليوم الدراس ي

عدم الوعي لدى الكثير من األسر 
تبأهمية النشاط الطالبي وأثره على

الطالبات
تحدي

تعزيز القيم واملهارات 
لدى الطالبات

امللتقى العلمي تبقيادة الطلبة
مشاركة طالبات املرحلة

االتبتدائية واملتوسطة والثانوية
%60تبنسبة 

عدم تفرغ رائدات النشاط مما يعيق-

تنفيذ بعض البرامج
ضعف

قاء تطوير مهارات التعبير األدبي واإلل
الطالبات واالرتجال والحوار لدى 
تباللغة العربية

الحوار الطالبي
نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ

غير الصفية خارج اليوم الدراس ي

مي تنفيذ مبادرة معرض الكتاب الختا
على مستوى اإلدارة لدعم مؤلفات 

الطالبات

مة تنشيط حركة التأليف والترجعنصر قوة
كتبة والطباعة والنشر تبما يثري امل

العربية
مبادرة مملكة التأليف

نشطة نسبة الطالبات املشاركات في األ
خارج اليوم الدراس يالغير صفية
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

املتحدثة البارعةمبادرةاملهارات األدتبية 1

الحوارات الطالتبية2

املهرجان الثقافي املدرس ي للصغار3

املسرح املدرس ي4

اللغة العربية5

كتاتبة املقالة6

7
االحتفال تباليوم الوطني 

مبادرة الحوار تباللغة الصينية8
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

التطوع في امليدان الترتبوي (كشافة مكة املكرمة تبنات) فخر املشاركة األساتبيع واأليام العاملية1

التمكين االجتماعيسةاملهارات التأهيلية لنزيالت سجن العاصمة املقدزيارة املتاحف واملعالم السياحية2

 النشاطلرائدات الدورات التدريبية 3
ً
كن حذرا

النشاطلرائداتاللقاء العام 4

ي جائزة التميز للعمل التطوعي في امليدان الترتبو 5

النشاطلرائداتجائزة التميز 6
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

األوملبياد الوطني للمعلوماتيةالوطني للعلوم والرياضياتاألوملبياد 1

مبادرة التمكين الشخص ي في القيادةالوطني للروبوتاألوملبياد 2

حياتيمبادرة تبيئتيتطبيقات وأتبحاث تبرنامج جلوب البيئي3

والتجارب العلميةالتعامل اآلمن مع األدواتمساتبقة على األخضر مشينا4

مساتبقة موهوب5

الكانجارو مساتبقة 6

املشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية7

األوملبياد الدولي للعلوم والرياضيات8
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

مبادرة مستقبلي الواعدأوملبياد الخط العربي والزخرفة اإلسالمية 1

شغال معادنأمبادرةأوملبياد التصميم الفني2

مبادرة القصص اإللكترونيةأوملبياد الرسم والتصوير التشكيلي 3

ملتقى الفن واملهنة  4

مبادرة خارج أسوار املدرسة لبيئة جاذتبة5
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

اتتبرنامج الترتبية البدنية املعززة لصحة الطالب1

مبادرة من أجلِك لنزيالت السجن العام2

مبادرة كرة السلة 3

مبادرة سباق الجري 4

5
مبادرة قدراتي لذوي االحتياجات الخاصة 

(متالزمة داون )

مبادرة العروض الرياضية6

ملتقي الرياضة اسلوب حياة7
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تشخيص الواقعمستوى أهمية القضايا حسب  

القضايا  ذات األولوية  حسب تشخيص الواقعم

درجة عاديةبدرجة متوسطةبدرجة عالية 

املؤتمر العلمي تبقيادة الطلبة1

تحدي القراءة العربي2

املشروع الوطني للتصاميم العلمية التقنية3

ريادي4

5
املؤتمر العلمي تبقيادة الطلبة

almanahj.com/sa



المبادرات/ المشروعات / البرامج 

إدارة نشاط الطالبات للعام الماليخطة 

هـ1441/ 1440
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المجال 
الثقافي
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اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الثقافي

ها1441/ 1/ 13–21/2+ 1املسر  املدرس   على مستوى املدارس

املتوسطة

و

الةانوية

ےاملدارس

ےممكا ب التعليها1441/ 1/20–ا 31/16املسر  املدرس   على مستوى املكا ب

ےمركز التدريبها1441/ 27/1-425دورات  دريبية للمسر  املدرس  

ےاإلدارةها1441/ 2/ 11-2/ 67املسر  املدرس   على مستوى اإلدارة

ےاملدارسها1441/ 2/ 4–51/2إلى 1املهارات األدبية على مستوى املدارس

ےممكا ب التعليها1441/ 2/ 10-2/ 67املهارات األدبية على مستوى املكا ب

ےمركز التدريبها1441/ 2/ 10-2/ 67دورات  دريبية للمهارات األدبية

ےاإلدارةها1441/ 2/ 18-714اإلدارةاملهارات األدبية على مستوى 

ےاملدارسها1441/ 2/ 18–72/1+1دارسعلى مستوى املالعربية منافسات اللغة 

ےممكا ب التعليها1441/ 2/ 25–82/21كا بمنافسات اللغة العربية على مستوى امل

ےمركز التدريب ها1441/ 3/ 3–92/28بيةملنافسات اللغة العر الدورات التدريبية 

ےاإلدارةها1441/ 3/ 3–92/28ارةمنافسات اللغة العربية على مستوى اإلد

البرامج الوزارية

almanahj.com/sa



البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة ةمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسة إلى–الفترة من األسبوع

الةقافي

ها1441/ 1/ 13–21/2+ 1الطالبي على مستوى املدارسالحوار

املتوسطة

و

الةانوية

ےاملدارس

عربي/الحوار الطالبي على مستوى املكا ب 

(دورات تدريبية ) 
ه1441/ 1/12–211

التعليممكا ب 

(جنوب / شرق / وسط)

ے

عربي/ الحوار الطالبي على مستوى املكا ب 

(دورات تدريبية ) 
ها1441/ 1/  316-17

مكا ب التعليم

(املسائي/ األهلي)

ے

عربي/ الحوار الطالبي على مستوى املكا ب 

(دورات تدريبية ) 
ها1441/ 1/  319-20

مكا ب التعليم

/بحرة/ الجموم/الشمال )

(الكامل

ے

ےجميع املكا بها1441/ 1/  20-319إنجليزي /الحوار الطالبي على مستوى املكا ب 

ےمركز التدريبها1441/ 2/ 2-2/ 51الحوار الطالبيورشة
ےاإلدارةها1441/ 2/ 717ملتقى الحوار الطالبي

ےاملدارسها1441/ 2/ 4–52/1إلى 1كتابة املقالة على مستوى املدارس

املكا بمسنوى كتابة املقالة على 

( حليم املقاالت) 
مكا ب التعليمها1441/ 2/ 4–1/ 530

ے

ےمركز التدريب ها1441/ 18/2–714/2للتابة املقالةدورات  دريبية

كتابة املقالة على مستوى اإلدارة

(التحليم النهائي) 
اإلدارةها1441/ 2/ 2-25/ 821

ے
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اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ

املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الثقافي

ها1441/ 1/ 13–22/1+1املهرجان الةقافي للصغار

االبتدائي

√املدارس

املهرجان الةقافي للصغار
√مركز التدريبها1441/ 1/  20-316(دورة  دريبية ) 

املهرجان الةقافي للصغار
√اإلدارةها1441/ 1/ 27–423

البرامج الوزارية
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اإلضافيةالبرامج 

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الثقافي

--√املدارساملتوسطةالفصل الدراس   الةانيالرسائل البريدية

--√املدارسالةانويةعام دراس    املمجالى الشعر الفصيح

عام دراس    املبطاق   اللغوية
املتوسطة
والةانوية

--√املدارس

--√املدارساالبتدائيةعام دراس    املاألديبات الصغيرات

--√املدارسالةانوي عام دراس    املاملدرب اللغوي 
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اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الثقافي

الحوار باللغة الصينية
(دورات  دريبية ) 

√مركز التدريبها1441/ 7/ 10–5/ 724إلى 1

الحوار باللغة الصينية
( رشيح املكا ب ) 

√املكا بها1441/ 7/ 813-17

الحوار باللغة الصينية
( رشيح اإلدارة) 

√اإلدارةها1441/ 7/ 920-24

املتحدثة البارعة
( رشيح املكا ب ) 

√املكا بها1441/ 6/ 522-26

املتحدثة البارعة
( رشيح اإلدارة) 

√اإلدارةها1441/ 7/ 3–629/6

المبادرات
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األيام العالمية

اسم البرنامجاملجالم

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
ذمكان التنفي

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

1
الثقافي

جميع ها1441/ 1/ 424اليوم الوطن  السعودي
املراحل

-
√√√

√√√ديسمبر1518اليوم العاملي للغة العربية 2
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المجال 
العلمي
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
ةمن التنفيذ

مكان التنفيذةاملرحلة الدراسي
مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

الكانجارو مساتبقة 

√املدارس جميعجميع املراحل ه1441/ 27/1-16والرابع 4-3و الكانجار بمسابقة التعريا

√املدارس جميعاالبتدائية الفصل الدراس   األول 15-5التدريب على املسابقة 

√املدارس جميعاملتوسطةالفصل الدراس   األول -التدريب على املسابقة 

√املدارس جميعالةانوية الفصل الدراس   األول -التدريب على املسابقة 

√مركز  دريب نشاط الطالباتاالبتدائية الفصل الدراس   األول -(1)الكانجارو دورة 

√مركز  دريب نشاط الطالباتاملتوسطةالفصل الدراس   األول -(2)الكانجارو دورة 

√مركز  دريب نشاط الطالباتالةانوية الفصل الدراس   األول -(3)الكانجارو دورة 

 جميع املراحل ني الفصل الدراس   الةاشهر مارس الكانجارو اختبار 
ً
√يحدد الحقا
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

تطبيقات وأتبحاث تبرنامج جلوب البيئي 

√مدارس جلوب البيئ ث + م الفصلين جلوب البيئ   طبيا بر و والت

√مدارس جلوب البيئ ث + م الفصل الدراس   األول 3-2-1جلوب البيئ  التعريا ببرنامج

√الطالبات إدارة نشاطث+ م الفصل الدراس   األول 4اللقاء السنوي بقائدات ومعلمات جلوب

√مدارس جلوب البيئ ث+ م الفصل الدراس   األول 7دورة البح  العلم  على مستوى املدارس

√الطالبات إدارة نشاطث+ م يحدد الحًقا-دورة البح  العلم  على مستوى االدارة

ات والفيديوهالفوتغرافيدورة التصوير 

على مستوى املدارس
√مدارس جلوب البيئ ث+ م الفصل الدراس   األول 9

 -رحالت دراسات حقلية 
ً
√مدارس جلوب البيئ ث+ م يحدد الحقا

√√الطالبات إدارة نشاطث+ م الحًقايحدد-معرض تعريفي لبرنامج جلوب البيئ 
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
زمن التنفيذ

مكان التنفيذاملرحلة الدراسية
مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

مساتبقة موهوب 

√جميع املراحل ه1441/ 1/ 6-12وب ملسابقة موهاللسجيل االللتروني

√جميع املراحل ه1441/ 1/ 13-29ب موهو االختبار االللتروني ملسابقة

√االبتدائيةه1441/ 2/ 27-416-3(1)على مسابقة موهوب  التدريب

√املتوسطةه1441/ 2/ 27-416-3(2)على مسابقة موهوب  التدريب

√الةانويةه1441/ 2/ 27-416-3(3)على مسابقة موهوب  التدريب

√االبتدائيةه1441/ 2/ 11-67موهوب االختبار التحريري ملسابقة
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

مساتبقة على األخضر مشينا  

√املدارس م+ ب ه1441/ 6/ 5–21االعالن عن مسابقة على األخضر مشينا 

√املدارس م+ ب ه1441/ 6/ 12–38(  يو الفيد–املقال )دورة مسابقة على األخضر مشينا 

قصص–الرسم )دورة مسابقة على األخضر مشينا 

(مرسومة
√املدارس م+ ب ه1441/ 6/ 12–38

 5الدورة النهائية ملسابقة على األخضر مشينا 
ً
م+ ب  حدد الحقا

مركز  دريب نشاط

الطالبات
√

√املدارس م+ ب ه1441/ 7/ 3–66/29(  فيديو ال–املقال ) حليم  مسابقة على األخضر مشينا 

ص قص–الرسم ) حليم  مسابقة على األخضر مشينا 

(مرسومة
√املدارس م+ ب ه1441/ 7/ 3–66/29

 9التحليم النهائي ملسابقة على األخضر مشينا 
ً
م+ ب يحدد الحقا

مركز  دريب نشاط

الطالبات
√
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
ةمن التنفيذ

مكان التنفيذةاملرحلة الدراسي
مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

مشروع األوملبياد الوطني للروبوت

√املدارسم+ ب ه1441/ 1/ 13–29اللسجيل في مسابقة الروبوت 

√املدارس م+ ب ه1441/ 2/4–51/16-3 نفيذ مسابقة الروبوت 

 3دورة مدربات الروبوت 
ً
√إدارة نشاط الطالبات م+ ب يحدد الحقا

 5دورة محلمات الروبوت 
ً
√إدارة نشاط الطالبات م+ ب يحدد الحقا

√اتمركز  دريب نشاط الطالبم+ ب ه1441/ 2/ 18–714التصفيات النهائية للروبوت 

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

ربالتجامشروع التعامل اآلمن مع األدوات واملواد في 

العلمية 
يحدد االطار من قبل الوةارة بعدلم

األسبوع العربي للليمياء 
يحدد االطار من قبل الوةارة بعدلم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة ةمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

مساتبقة األوملبياد الوطني للعلوم والرياضيات 

√املدارس ث+ م + ب ه1441/ 1/ 27-416-3رياضيات االعالن عن مسابقة االوملبياد الوطن  للعلوم وال

√املدارسث+ م + ب ه1441/ 4/8–141/30-5اضيات نفيذ مسابقة األوملبياد الوطن  للعلوم والري

 -دورة األوملبياد الوطن  للعلوم
ً
ث+ م + ب يحدد الحقا

مركز  دريب 
√نشاط الطالبات

 -دورة األوملبياد الوطن  للرياضيات
ً
ث+ م + ب يحدد الحقا

مركز  دريب 
√نشاط الطالبات

 -دورة األوملبياد الوطن  للفيزياء
ً
ث+ م + ب يحدد الحقا

مركز  دريب 
√نشاط الطالبات

 -دورة األوملبياد الوطن  للليمياء
ً
ث+ م + ب يحدد الحقا

مركز  دريب 
√نشاط الطالبات

√مكا ب التعليمث+ م + ب الفصل الةاني -(1)التصفيات النهائية  

ث+ م + ب الفصل الةاني -(2)التصفيات النهائية  
مركز  دريب 

√نشاط الطالبات
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال
التنفيذةمااان 

مكان التنفيذاملرحلة الدراسية
مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

العلمي

√املدارسث –م –ب الفصلين -بيئ   سر سعادتي

√املدارسث –م –ب الفصلين - صميم العروض واألفالم العلمية 

√املدارسث –م –ب الفصلين -اإلعجاة العلم  في القرآن والسنة 

√املدارسث –م –ب الفصل الدراس   األول -رحلة إلى الفضاء 

√املدارسث –م –ب الفصلين -نادي األفكار العلمية
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المبادرات

األيام العالمية

اسم البرنامجاملجالم

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

1

العلمي

+ ساعة النشاط باملدارس ب ، م ، ثها8/30/1441-1/2الفصلينبيئ   حياتي مبادرة

+ ت مركز  دريب نشاط الطالبا

ي أندية الح+  مكا ب التعليم 

املسائية



2
ادة مبادرة التملين الشخص   في القي

ب ، م ، ثها8/30/1441-1/2الفصلين

اسم البرنامجاملجالم

ةمن التنفيذ

مكان التنفيذاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

ب ، م ، ثاكتوبر 10–4-األسبوع العاملي للفضاء العلمي1

+ ساعة النشاط باملدارس 

ات مركز  دريب نشاط الطالب

لحي أندية ا+  مكا ب التعليم + 

املسائية
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المجال 
االجتماعي
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسة إلى–الفترة من األسبوع

االجتماعي

جميع املراحل4/ 22ااا4/13الفصل األول 15ااااا14بيعة ووالء
في االستعداد

جميع اإلدارات
ےےے

جميع املراحل8/ 30ااا1/9الفصلين15ااا2سفراء الوطن للتعريا بتراث الوطن
مركز  دريب 

تالطالبانشاط
املدارس

ے
ےے

جميع املراحل8/ 30ااا1/9الفصلين15اااااا2التطوع في امليدان التربوي 

مركز  دريب 
تنشاط الطالبا

مكا ب
املدارس

ےےے

جميع املراحل8/ 30ااا1/9الفصلين15ااااا2(كن حذرا)  نمية القيم الوطنية 

مركز  دريب 
تنشاط الطالبا
مكا ب 
مدارس

ےےے

املهرجان الوطن  للتراث والةقافة 
(34الجنادرية ) 

جميع املراحل6/22ا5/1الفصل الةاني4اا  5

مركز  دريب 
تنشاط الطالبا
ملتب 
املدارس

ےےے
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسة إلى–الفترة من األسبوع

االجتماعي

الوطن  للتاريخاألوملبياد 
يةاملرحلة الةانو 8/ 30اااا 2/7الفصلين15اااا6

مركز  دريب
تنشاط الطالبا

ملتب
املدارس

ےےے

جميع املراحل8/ 30ااا1/9الفصلين15اا2التوعية البيئية والتنمية املستدامة

مركز  دريب 
تالطالبانشاط

ملتب 
مدارس

ےےے

8/ 30ااا1/9الفصلين15ااااا2الدراسات والتصاميم البيئية الجغرافية
املرحلة 

املتوسطة 
والةانوية

مركز  دريب
تنشاط الطالبا

ملتب
املدارس 

ےےے

8/ 30ااا1/9الفصلين15ااااا2يوم البيئية اإلقليم 
املرحلة 

املتوسطة 
والةانوية

ات دريب الطالب
في املدارس

ے
ے
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

االجتماعي

ةيارة املتاحا واملعالم السياحية
8/ 30ااا1/9الفصل الةاني15اااا2

جميع 
املراحل

ے

مركز  دريب
نشاط 
الطالبات

ے

ےے
تطوعي جائزة املبادرات املتميزة للعمل ال

في امليدان التربوي 
األول ا الفصل15ااا2

الةاني
8/ 30ااا1/9
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المبادرات

اسم البرنامجاملجال
املرحلة ةمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسة
إلى–الفترة من األسبوع

االجتماعي

بادر بنات نفزر بزدمتلم
جميع املراحل8/ 30ااا1/9الفصلين15اااا2

مركز  دريب 
نشاط 
الطالبات
مكا ب
مدارس

ے

ےے

كشافة تعليم ملة امللرمة بنات 
8/ 30ااا1/9الفصلين15ااا2فزر املشاركة

املتوسطة
والةانوية

مركز  دريب 
نشاط 
الطالبات
مكا ب
مدارس

ے

ے

املهارات التأهيلية لنزيالت سجن
العاصمة املقدسة

ـــ8/ 30ااا1/9الفصلين15ااا2

سجن 
العاصمة 
املقدسة 
للفتيات

ےے
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األيام العالمية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسة إلى–الفترة من األسبوع

4/ 8اااا144/4اليوم العاملي للتطوعاالجتماعي
جميع 
املراحل

ے-
ےے
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المجال 
الفني 

والمهني
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

املدرسةإلى–الفترة من األسبوع
امللت

ب
اإلدارة

الفني 

المهني 

ع الخط العربي بأنواالتعريا 

والزخرفة االسالمية
2-39/1–16/1

يا من الصفوف العل
ية للمرحلة االبتدائ
وية  املتوسطة ا الةان

املدارس 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس 3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

8/4–4/ 154-14 صفية املكا ب 


3/5–4/ 1825–17اإلدارة  صفية 

5/6–21/6ف –2في املدارسمعرض األوملبياد 

19–215/6ف–4املعرض النهائي 

3/7–229/6ف–6صفية الفائزات على مستوى الت لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال
ةمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

16/1–39/1-2فن  التصميم البأوملبيادالتعريا 

يا من الصفوف العل
ية للمرحلة االبتدائ
وية  املتوسطة ا الةان

املدارس 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

املدارس 3/ 27–1330/1–5األوملبيادالتدريب على 

8/4–4/ 154-14 صفية املكا ب 


3/5–4/ 1825–17اإلدارة  صفية 

5/6–21/6ف –2في املدارسمعرض األوملبياد 

19–215/6ف–4املعرض النهائي 

3/7–229/6ف–6صفية الفائزات على مستوى الت لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

املدرسةإلى–الفترة من األسبوع
امللت

ب
اإلدارة

الفني 

المهني 

صوير الرسم والتالتعريا باألوملبياد

اللشليلي 
2-39/1–16/1

يا من الصفوف العل
ية للمرحلة االبتدائ
وية  املتوسطة ا الةان

املدارس 

املدارس3/ 27–1330/1–5التدريب على االوملبياد

املدارس3/ 27–1330/1–5التدريب على االوملبياد

املدارس3/ 27–1330/1–5التدريب على االوملبياد

املدارس3/ 27–1330/1–5التدريب على االوملبياد

املدارس 3/ 27–1330/1–5التدريب على االوملبياد

8/4–4/ 154-14 صفية املكا ب 


3/5–4/ 1825–17 صفية االدارة 

5/6–21/6ف –2في املدارسمعرض األوملبياد 

19–215/6ف–4املعرض النهائي 

3/7–229/6ف–6صفية الفائزات على مستوى الت لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

التنفيذمستوى

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

16/1–39/1-2التعريا بملتقى الفن واملهن 

من الصفوف العليا 
للمرحلة االبتدائية
ة  املتوسطة ا الةانوي

املدارس 

املدارس3/ 24-1230/1-5عمل في سوق الالتدريب على الفن واملهن

املدارس3/ 24-1230/1–5عمل التدريب على الفن واملهن في سوق ال

املدارس3/ 24-1230/1–5عمل التدريب على الفن واملهن في سوق ال

املدارس3/ 24-1230/1–5عمل التدريب على الفن واملهن في سوق ال

املدارس 3/ 1327معرض األوملبياد في املدارس

8/4–4/ 154-14 صفية اإلدارة


3/7–229/6ف–6ية الفائزات على مستوى التصف لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

16/1–39/1-2ريالي التعريا ببرنامج

يا من الصفوف العل
ية للمرحلة االبتدائ
وية  املتوسطة ا الةان

املدارس 

املدارس3/ 27–1330/1–5ل العمسوق عن مهارات نفيذ البرنامج  

املدارس3/ 27–1330/1–5ل العمعن مهارات سوق  نفيذ البرنامج  

املدارس3/ 27–1330/1–5ل العمعن مهارات سوق  نفيذ البرنامج  

املدارس3/ 27–1330/1–5ل العمعن مهارات سوق  نفيذ البرنامج  

املدارس 3/ 27–1330/1–5ل سوق العمعن مهارات  نفيذ البرنامج  

8/4–4/ 154-14 صفية املكا ب 


4/25–3/ 185–17اإلدارة  صفية 

5/6–21/6ف –2في املدارسمعرض األوملبياد 

19/6-215ف–4املعرض النهائي 

3/7–229/6ف–6ية الفائزات على مستوى التصف لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

16/1–39/1-2ريالي أجيال التعريا بمسابقة  

من الصفوف العليا 
للمرحلة االبتدائية

املدارس 

املدارس3/ 27–1330/1–5املسابقة أسى التدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5املسابقة أسى التدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5املسابقة أسى التدريب على 

املدارس3/ 27–1330/1–5املسابقة أسى التدريب على 

املدارس 3/ 27–1330/1–5املسابقة أسى التدريب على 

8/4–4/ 154-14 صفية املكا ب 


4/25–3/ 185–17 صفية االدارة 

5/6–21/6ف –2في املدارسمعرض األوملبياد 

6/ 19–215ف–4املعرض النهائي 

3/7–229/6ف–6ية الفائزات على مستوى التصف لريم
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

ة التعريا بمسابقة  نزاهة ملكافح

الفساد 
2-32/1–6/1

املراحل جميع
الدراسية 

املدارس 

املدارس21/2–89/1–2املسابقة أسى التدريب على 

املدارس21/2–89/1–2املسابقة أسى التدريب على 

املدارس21/2–89/1–2املسابقة أسى التدريب على 

املدارس21/2–89/1–2املسابقة أسى التدريب على 

املدارس 25/3-821/2مكافحة الفسادبأسبوع االحتفاء 

3/3–928/2اد مكافحة الفسبأسبوع االحتفاء 


10/3–3/ 106االحتفاء 
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

30/1–116/1ف5–1ف3التعريا ببرنامج مستقبلي الواعد 

املرحلة الةانوية 

املدارس 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس 8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

26/8ف14 صفية املكا ب 

8/ 1426املعرض الفن  في املدارس
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

30/1–116/1ف5–1ف3نية اإلللتروالقصص التعريا ببرنامج

االبتدائية العليا

املدارس 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس 8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

26/8ف14 صفية املكا ب 

8/ 1426املعرض الفن  في املدارس
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

30/1–116/1ف5–1ف3معادن أشغال التعريا ببرنامج 

املرحلة الةانوية 
املتوسطة 

املدارس 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

املدارس 8/ 19–27/2ف13–1ف 6املسابقة أسى التدريب على 

26/8ف14 صفية املكا ب 


8/ 1426للمدارساملعرض الفن  
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اسم البرنامجاملجال
ةمن التنفيذ

املرحلة 

الدراسية

مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

المهني 

9/1441/ 14اا 2/1/1441االول املدرسة أسوار مبادرة خارج 

-

املدارس 

مبادرة حى امللية للفنون 

البصرية 
األول 

املدارس ا 9/1441/ 14اا 2/1/1441
الحيأندية 

-
--

المبادرات

األيام العالمية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية

مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الفني 

والمهني 
-املدارس-سبتمبر9-(اهة نز )ملكافحة الفساد العاملي اليوم 

--
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مجال
البرامج العامة 

والتدريب
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ

مكان التنفيذةاملرحلة الدراسي

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

البرامج 

العامة 

والتدريب

3التعريا بمشروع  حدي القراءة العربي
-ها 1/1441/ 16
ها1441/ 1/ 20

√املدارسث+ م + ب 

الفصلينالفصليناللسجيل في املوقع
ث+ م + ب 

املدارس
√

9-4(دائياالبت)دورات  دريبية ملشروع  حدي القراءة العربي 
-ها 1/1441/ 23
ها1441/ 3/ 3

√املدارسب

9-4(وسطللمت)دورات  دريبية ملشروع  حدي القراءة العربي 
-ها 1441/ 1/ 23
√املدارسمها1441/ 3/ 3

(ي لةانو )دورات  دريبية ملشروع  حدي القراءة العربي 
4-9

-ها 1441/ 1/ 23
√املدارسثها1441/ 3/ 3

10ملتقى منسقات التحدي
ها1441/ 3/ 6
ادارة نشاط الطالبات-ها1441/ 3/ 10

√

1التحليم ملشروع  حدي القراءة العربي
-ها 1441/ 5/ 24
ها1441/ 5/ 28

√املدارسث+م + ب 

التصفيات ملشروع  حدي القراءة العربي
+

املرشحة حليم امللفات
2-3

-ها 1441/ 6/ 1
ها1441/ 12/6

مكا ب التعليمث+ م + ب 
√

 -التصفيات النهائية
ً
مركز  دريب النشاطث+ م + ب يحدد الحقا

√
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

البرامج 

العامة 

والتدريب

3التعريا باملؤ مر العلم  بقيادة الطلبة
-ها 1441/ 1/ 16
ها1441/ 1/ 20

√املدارسث+ م + ب 

4ة الطلبةدورات  دريبية ملشروع املؤ مر العلم  بقياد
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسث+ م + ب 

9-5متابعة  الطالبات في صياية االبحاث العلمية
-ها 1441/ 1/ 30
ها1441/ 3/ 3

املدارسث+ م + ب 
√

10 حليم االبحاث العلمية 
-ها 1441/ 3/ 6

ها1441/ 3/ 10
املدارسث+ م + ب 

√

12-11دة الطلبةتسليم االبحاث ملشروع املؤ مر العلم  بقيا
-ها 1441/ 3/ 13
ها1441/ 3/ 24

√املدارسث+ م + ب 

13 حليم االبحاث العلمية 
-ها 1441/ 3/ 27
ها1441/ 4/ 1

مركز  دريب النشاطب
√

13 حليم االبحاث العلمية
-ها 1441/ 3/ 27
ها1441/ 4/ 1

م
√مركز  دريب النشاط

13 حليم االبحاث العلمية
-ها 1441/ 3/ 27
ها1441/ 4/ 1

ث
√مركز  دريب النشاط

-ث+ م + ب 2ف2فطلبةالتصفيات ملشروع املؤ مر العلم  بقيادة ال
√
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

املدرسةإلى–الفترة من األسبوع
امللت

ب
اإلدارة

البرامج 

العامة 

والتدريب

3وما ية األوملبياد الوطن  للمعلالتعريا بمشروع 
-ها 1/1441/ 16
ها1441/ 1/ 20

√املدارسث+ م + ب 

األوملبياد الوطن  دورات  دريبية ملشروع 
لالبتدائيللمعلوما ية 

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسب

دورات  دريبية ملشروع األوملبياد الوطن  
للمعلوما ية للمتوسط

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسم

دورات  دريبية ملشروع األوملبياد الوطن  
للمعلوما ية للةانوي 

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسث

9-5متابعة  مشارلع الطالبات 
-ها 1441/ 1/ 30
ها1441/ 3/ 3

√املدارسث+ م + ب 

9ا ية األوملبياد الوطن  للمعلومتسليم مشارلع
-ها 1441/ 2/ 28
ها1441/ 3/ 3

√املدارسث+م + ب 

11علوما ية األوملبياد الوطن  للمالتصفيات ملشروع 
-ها 1441/ 3/13
ها1441/ 17/3

مكا ب التعليمث+ م + ب 
√

وطن  التصفيات  النهائية ملشروع األوملبياد ال
للمعلوما ية 

13
-ها 1441/ 3/ 27
ها1441/ 4/ 1

ث+ م + ب 
مركز  دريب 

النشاط
√
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

البرامج 

العامة 

والتدريب

3تقنيةالتعريا باملشروع الوطن  للتصاميم العلمية ال
-ها 1/1441/ 16
ها1441/ 1/ 20

√املدارسث+ م + ب 

مية دورات  دريبية للمشروع الوطن  للتصاميم العل
التقنية لالبتدائي

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسب

مية للمشروع الوطن  للتصاميم العلدورات  دريبية 
للمتوسطالتقنية 

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسم

مية للمشروع الوطن  للتصاميم العلدورات  دريبية 
للةانوي التقنية 

4
-ها 1441/ 1/ 23

ها1441/ 1/ 27
√املدارسث

9-5متابعة  مشارلع الطالبات 
-ها 1441/ 1/ 30
ها1441/ 3/ 3

√املدارسث+ م + ب 

9مية التقنية املشروع الوطن  للتصاميم العلتسليم مشارلع
-ها 1441/ 2/ 28
ها1441/ 3/ 3

√املدارسث+م + ب 

11تقنية  صفيات املشروع الوطن  للتصاميم العلمية ال
-ها 1441/ 3/13
ها1441/ 17/3

مكا ب التعليمث+ م + ب 
√

م العلمية التصفيات النهائية للمشروع الوطن  للتصامي
التقنية 

13
-ها 1441/ 3/ 27
ها1441/ 4/ 1

مركز  دريب النشاطث+ م + ب 
√
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البرامج الوزارية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

البرامج 

العامة 

والتدريب

3رياديالتعريا بمشروع 
-ها 1/1441/ 16
ها1441/ 1/ 20

√املدارسث

√الطالباتادارة نشاطث1ف-لقاء منسقات ريادي

5-4دورات  دريبية ملشروع ريادي للمنسقات
-ها 1/1441/ 23
ها1441/ 2/ 4

√املدارسث

11-6رياديمتابعة أعمال مشروع 
-ها 1441/ 7/2

ها1441/ 3/13
√املدارسث

13رياديالتصفيات ملشروع 
-ها 1441/ 27/3
اه1441/ 1/4

مركز  دريب النشاطث
√

الطالباتادارة نشاطث2ف-املعرض الختامي ملشروع ريادي
√
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البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

البرامج 

العامة 

والتدريب

√املدارسث-م 1ف1فمهارات التوثيا 

√املدارسب1ف1فالبرمجة للصغارأسرار
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المبادرات

اسم البرنامجاملجال

زمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

املدرسةإلى–الفترة من األسبوع
امللت

ب
اإلدارة

التدريب 

والبرامج

العامة

الفصلينمبادرة ممللة التأليا
ه1441/1/2

ها1441/8/30ا
ث+ م + ب 

املدارس
مركز التدريب 

املدارس املستضيفة
بمكا ب التعليم

√√√

األيام العالمية

اسم البرنامجاملجال
املرحلة زمن التنفيذ

الدراسية
مكان التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

التدريب 

والبرامج 

العامة

√√√-ثنوفمبر/23–16األسبوع الرابعاألسبوع العاملي لريادة األعمال
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مجال
يةالتربية الصح
والبدنية
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البرامج الوزارية

البرامج اإلضافية

اسم البرنامجاملجال
زمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتباملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الرياضي
ملتقى الرياضة أسلوب حياة

-
ها23-8/1441/ 24-5

معلمات التربية 
-البدنية مشرفات 

اداريات

قاعة 
املعارض 
اللبرى 

-
-√

اسم البرنامجاملجال
زمن التنفيذ

املرحلة الدراسية
مكان 

التنفيذ

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتاملدرسةإلى–الفترة من األسبوع

الرياضي

الطالباتبرنامج التربية البدنية املعزةة لصحة
 نفيذ رياضة الطابور الصباحي -
حصر أسماء الطالبات الرايبات في النشاط الرياض  -

بساعة النشاط
نية  طبيا استمارة قياس و قدير عناصر اللياقة البد-

املر بطة بالصحة

األول 
ها2-1/17-4/1441

ها1441/ 30-8/ 24-5

جميع املراحل
ث-م-ب

√املدارس

--
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المبادرات

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ

يذمكان التنفاملرحلة الدراسية

مستوى التنفيذ

اإلدارةبامللتةاملدرسإلى–الفترة من األسبوع

الرياضي

(سباق الجري )مبادرة
دورة  دريبية لقوانين سباق الجري 

ها1441/ 1/6الةاني

م

مدارس
--

--املدرسةها1441/ 25/2-23الرابع صفية سباق الجري على مستوى املدرسة

--مدارسها1441/ 10/3الةاني صفية سباق الجري على مستوى اإلدارة

(كرة السلةلعبة) مبادرة 
دورة  دريبية لقوانين كرة السلة

الةال 
ها1441/ 1/ 11-13

ث

مدارس
--

--املدرسةها1441/ 25/2-23الرابع صفية  لعبة كرة السلة على مستوى املدرسة

--مدارسها3/1441/ 24الرابع صفية  لعبة كرة السلة على مستوى االدارة

السجن العامنزيالت السجن العامها1441/ 4-8/ 1-4الةاني(من أجلك  )مبادرة 
-

--

(قدراتي ) مبادرة 
االحتياجات الخاصةلذوي 

-مدارسبها10/7/1441الةاني
-

(العروض الرياضية) مبادرة
دورة  دريبية لقوانين العروض الرياضية

األول 
ها1441/ 6/ 3-4-5

ب     

مدارس
--

املدرسةها441/ 7/28الخامى صفية العروض الرياضية على مستوى املدرسة
--

--مدارسها1441/ 9/8-8الةانيعليم صفية العروض الرياضية على مستوى مكا ب الت
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األيام العالمية

اسم البرنامجاملجال

ةمن التنفيذ
املرحلة 

الدراسية
يذمكان التنف

مستوى التنفيذ

اإلدارةامللتبةاملدرسإلى–الفترة من األسبوع

ها1441/ 12-11-اليوم العاملي للشبابالرياضي
جميع 
املراحل

√املدارس
--
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لجنة إعداد الخطة

المهمةالعمل الحالياالسمم

رئيسة اللجنةمديرة إدارة نشاط الطالباتالقليطيجميلة تبنت محمد 1

نائبة رئيسة اللجنةمساعدة مديرة إدارة نشاط الطالباتجمال تبنت جميل السعيدي2

عضوةرئيسة املجال الثقافيأميرة تبنت عرب السليماني3

عضوةرئيسة املجال العلميمها تبنت تبكر فالتة4

عضوةرئيسة املجال االجتماعينجاة تبنت محمد الحربي5

عضوةرئيسة املجال الفني واملنهيشهرخانيسميرة تبنت سراج 6

عضوةبالبرامج العامة والتدريرئيسة مجالتباسليمانملياء تبنت عبود 7

عضوةدنيةرئيسة مجال الترتبية الصحية والبأمل تبنت عازب الزهراني8
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