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الصفحة  1من 10

حرصت إدارة التعليم مبحافظة عنيزة على املبادرة يف ممارسة عمليات التخطيط
االسرتاتيجي املتضمن اإلعالن عن رؤية اإلدارة ورسالتها وقيمها وقراراتها االسرتاتيجية
للخمس سنوات القادمة ,وسعي اإلدارة احلثيث لتحديث خطتها واملساهمة الفاعلة يف
حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030وبرنامج التحول الوطين 2020م
والذي اعتمد أدوات فعّالة للتخطيط والتنفيذ وتقييم األداء مبا يضمن بناء قاعدة
فعّالة للعمل احلكومي وحيقق دميومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ
واملتابعة على املستوى الوطين ,ومواكبةً للتطورات اليت تبنتها برامج الرؤية الوطنية
 ,2030وجتسدت يف إنشاء وحدات راعية ملساعي تفعيل دور األسرة واجملتمع ,نشر
الوعي الفكري ,وبناء مراكز علمية لتطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم.
وإشارة إىل عملية التقييم اخلارجي للخطة االسرتاتيجية والذي دعم مسرية حتديث
اإلدارة خلطتها وإتقان جهودها املقدمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها ضمن أهداف حمكمة
ووعي قيمي فاعل.
وتعزيزاً ملفهوم تكامل األدوار يف خلق بيئة خصبة للتخطيط االسرتاتيجي وفتح
أبواب اإلبداع يف تطوير وسائل رقي املنظمات وحتسني خمرجاتها وبلوغ رضا املستفيد
املأمول يف ظل مرونة إدارية داعمة ,حيث مت مراجعة أهدافنا االسرتاتيجية حتى عام
 2020م للخروج بأهداف ومؤشرات تتواكب مع ما تتطلع له اململكة وتساهم يف اشباع
احتياجات اجملتمع واالرتقاء باملستوى الثقايف واالقتصادي يف بيئة علمية حمكمة من
خالل االسرتشاد بالرأي العلمي ملتخصص يف اجلودة ,يف مبادرة من اإلدارة لتفعيل
الشراكة اجملتمعية مع جامعة القصيم.

واهلل ولي التوفيق

الصفحة  2من 10

استثمار وتوظيف املوارد البشرية واملادية واحلصول على أفضل النواتج
وفق املعايري املنظمة واملعلنة ,وصوالً ألعلى املعايري العاملية.
نلزم أنفسنا مبدرسة مُتعلمة ,وطالب منتج للمعرفة,
لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطين ,2020
وغايات ومضامني الرؤية الوطنية .2030

الصفحة  3من 10

الريادة يف بناء جيل منتم ,منتج ,منافس.

تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة.

 رفع املستوى املعريف للطالب .
 التوسع يف تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة يف املواقف التعليمية
 تطوير البيئة التعليمية كماً وكيفاً
 التوسع يف النشاط الالصفي وتوظيفه يف تعزيز االنتماء الوطين
 تطوير اإلجراءات اإلدارية وفق معايري اجلودة
 التوسع يف الشراكة اجملتمعية واالستثمارية يف التعليم



اإلتقان



التكامل



املرونة



اإلبداع



املواكبة



املسؤولية اجملتمعية
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هي اليت تقود اإلدارة التعليمية لألمام مع وجود تصور ملا تطمح أن تكون عليه يف
املستقبل (زمن حمدد) ,وقد مشلت ما يلي:

 :تعمل إدارة التعليم على أخذ زمام القيادة والرئاسة بني نظرائها املشاركني هلا يف
تقديم اخلدمات الرتبوية والتعليمية وبناء األجيال.
 :وهو الغرض الرئيس ألي منظمة تعليمية واملنصوص عليه يف رسالة اإلدارة
(تقديم خدمات تربوية وتعليمة)
تصف الرؤية ريادة اإلدارة من خالل ثالث مسات متيز خمرجاتها (بناء جيل) خالل الفرتة
القادمة بإذن اهلل,

وهي كما يلي:

 :وتكمن أهمية هذه السمة حلاجة الوطن يف الفرتة الراهنة مقارنة مبا مضى من
سنوات ,وذلك نتيجة ملا مير به العامل العربي والعاملي من متغريات ,مما حيتم على أسرة
الرتبية والتعليم العمل اجلاد على توحيد التوجهات وتنسيق اجلهود.

 :ويقصد باإلنتاج هنا هو أن يلعب الطالب دوراً إجيابياً إلنتاج املعرفة من خالل
ممارسة عمليات التعلم ,وذلك الكتشاف املفاهيم العلمية بنفسه ,ال أن يكون دوره سلبياً من
خالل االستماع السليب والتلقي العقيم ,مبعنى أن يسعى الطالب الكتساب املعرفة بنفسه.
إن كون الطالب منتجاً للمعرفة يقتضي أن ميارس املعلمون أدوراً تدريسية جديدة من خالل
توظيف اسرتاتيجيات التدريس احلديثة واليت تتيح الفرصة أمام الطالب فرصة ممارسة هذا
الدور اإلجيابي
 :ويقصد بها توسيع دائرة مشاركة الطالب يف املنافسات واملسابقات احمللية
والدولية ,وذلك بغية رفع املستوى املعريف واملهارى والوجداني لدى الطالب.

الصفحة  5من 10

متثل الصورة التفصيلية ملا ستقوم به اإلدارة التعليمية للوصول لرؤيتها وحلمها
األساسي تقديم اخلدمة التعليمية والرتبوية جبودة  ,وهي تركز على املدى احلالي والقريب
وصوالً للمستقبل ,وتشمل اجلودة املخرجات املبنية على جودة العمليات الرئيسة وهي:
التخطيط

التنفيذ

التقييم

وذلك وفق اهداف ومؤشرات حمددة ,حيث تسعى اإلدارة إىل حتقيق اجلودة يف خدماتها
التعليمية والرتبوية.

متت صياغة األهداف االسرتاتيجية احملققة لرؤية اإلدارة بعد مرورها بعدة مراحل,
وهي كما يلي:

 دراسة الوضع الراهن يف االدارة ,وذلك بإجراء مسح بيئي على عينة من منسوبي
االدارة.

 تصنيف البيانات اليت مت جتميعها ومن ثم تصنيفها إىل بيئة داخلية تشمل نقاط
القوة والضعف وبيئة خارجية تشمل الفرص والتهديدات
 حتليل البيانات باستخدام أداة التحليل  SWOTحبيث ميكن استثمار نقاط القوة يف
البيئة الداخلية يف اقتناص الفرص SOوجتنب التهديدات  STيف البيئة اخلارجية,
وكذلك معاجلة نقاط الضعف يف البيئة الداخلية القتناص الفرص  WOوجتنب
التهديدات  WTيف البيئة اخلارجية .

الصفحة  6من 10

وقد مت بناء األهداف االسرتاتيجية التالية:

:
الرقي بالطالب تربوياً و تعليمياً يف ظل سياسة التعليم وفق معايري حمددة للعمل
على حتقيق التنافسية مبا خيدم رؤية اإلدارة.

:
تطوير برامج النمو املهين للمعلم كماً وكيفاً والرتكيز على تطوير اسرتاتيجياته
يف التدريس ومتابعة كل جديد يف هذا اجملال.

:
حيث بلغت نسبة املباني واملرافق احلكومية التابعة إلدارة تعليم عنيزة ( )%95من
امجالي عدد املباني املدرسية يف احملافظة ,وسيتم العمل وفق خطتنا االسرتاتيجية على رفع
هذه النسبة إىل  , %100والسعي لتطوير بيئة التعلم والتعليم من خالل تطوير البيئة
الفيزيائية واستكمال وحتديث التجهيزات باإلضافة إىل استثمار املرافق التعليمية املساندة
(جممع املالعب الرياضية ,املركز الكشفي ,بيت الطالب ... ,اخل) مبا يسهم يف حتقيق الرؤية

:
سنعمل على أن تكون كافة الربامج واألنشطة موجهه مبا خيدم رؤية اإلدارة ,مع
استثمار مجيع املرافق احلكومية واملراكز األهلية ملمارسة النشاط الطالبي الالصفي ,و
استحداث انشطة ال صفية جديدة مع االستمرار يف استثمار الربامج الوزارية (كربنامج
فطن) واحلكومية (كربنامج نرباس) كفرص لتحقيق الرؤية ,واالستفادة من التجارب
اخلليجية والعربية والعاملية يف حتقيق رؤية اإلدارة.

:
تعمل اإلدارة على تطوير اإلجراءات اإلدارية وتنظيم األعمال لتحقيق التكامل بني
()1

اإلدارات واألقسام والشعب املختلفة من خالل تطبيق نظام إدارة اجلودة. .

الصفحة  7من 10

:
ستسعى اإلدارة بعون اهلل وتوفيقه إىل زيادة عدد الشراكات اجملتمعية وتنويع
مصادرها وجهاتها اليت تسهم يف الدعم املادي والفين فيما خيدم رسالة اإلدارة.

ويقصد بالقيم جمموعة املبادئ اليت متثل القوة الدافعة يف اإلدارة التعليمية
واملرجعية احلاكمة ألنشطة وبرامج اإلدارة فيما خيدم رسالتها وحيقق رؤيتها.
ومت اختيار جمموعة من القيم بعد تشخيص واقع نظامنا التعليمي وهي كما يلي:

حيث يتوجب إتقان األعمال وجتويد أداء املهام اإلدارية والفنية  ,من قبل كل قسم,
أو شعبة ,أو فرد يف منظومة العمل الرتبوي بدقة.

 :إن تنوع الربامج واملناشط خالل الفرتة القادمة يقتضي تكامل اجلهود من قبل
مجيع التشكيالت اإلدارية ,كما يشمل التكامل يف قيادة الربامج واملشروعات الوزارية
املختلفة ,مما يسهم يف تنسيق العمل فيما بينها حتقيقاً لرؤية اإلدارة ورسالتها.

 :إن حتقيق الرؤية يتطلب تطوير بعض املمارسات اإلدارية والرتبوية والتعليمة
القائمة ,كتفويض الصالحيات للقيادات( )2ودعم عمليات البحث والتطوير للمشرف ,وتنويع
اسرتاتيجيات التدريس للمعلم  ...اخل .وذلك يتطلب توفر درجة مناسبة من املرونة الن
العديد من الربامج القادمة قد حتتاج بيئة (زمانية ,ومكانية ,وتنظيمية) مرنة وآمنة .وإن
التشبث باملمارسات التقليدية دون مرونة قد يعيق حتقيق رؤية اإلدارة ورسالتها.
 :يف ظل املتغريات االقتصادية ,واالجتماعية ,والفكرية املتالحقة فإن حتقيق الرؤية
يتطلب تطوير بعض املمارسات القائمة ,وإنتاج العديد من الربامج املصممة بأسلوب مبتكر
وطريقة إبداعية باستخدام العناصر األساسية لإلبداع (اسرتاتيجيات تورنس)

() 3

تناسب

طبيعة واحتياجات الطالب .وذلك لزيادة دافعيته حنو املشاركة الفاعلة فيها لإلسهام يف
حتقيق رؤية اإلدارة ورسالتها.

الصفحة  8من 10

 :أكدت األهداف االسرتاجتية لإلدارة على ضرورة تطوير بعض املمارسات
القائمة ,سواءً ما كان تربوياً منها كتطوير اسرتاتيجيات التعليم وبيئة التعلم باإلضافة
إىل النشاط االصفي ,أو ما كان إدارياً كتطوير اإلجراءات اإلدارية وفق معايري اجلودة .إن
ذلك يستلزم مواكبة كل جديد ونافع يف هذا اجملال ,وعلية فال مناص من املتابعة املستمرة
لألدبيات ذات العالقة ,ودراستها بعناية بغية استخالص املناسب منها متهيداً لرتمجته واقعاً
عملياً يسهم يف حتقيق رؤية اإلدارة ورسالتها.
 :تقدم إدارة التعليم اخلدمات الرتبوية والتعليمية ضمن
مسؤوليتها اجملتمعية وأدوارها كمنظمة تربوية حكومية ,وتسعى ملزيد من املبادرات النوعية
بالشراكات اجملتمعية مع جهات القطاع الثالث "الغري رحبي" مواكبةً بذلك أهداف برنامج
التحول الوطين  2020ومبادرات وزارة التعليم فيها ,وصوال لرفع كفاءة وفاعلية جودة
اخلدمات وترسيخ قيمة املسؤولية اجملتمعية خدمةً للمستفيدين بكافة مستوياتهم وصوال
لغايات ومضامني الرؤية الوطنية .2030
()1النصااار ,حممااد ( .)2016ماادى ممارسااة مااديري املاادارس لألساااليب اإلبداعيااة يف حاال املشااكالت املدرسااية يف حمافظااة عنياازة
التعليمية .جملة كلية الرتبية .جامعة الفيوم .مصر (مت االستفادة من بعض جوانب البحث يف بعض اإلجراءات )
( )2املرجع السابق
( )3املرجع السابق
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 1- 1نسبة الطلبة احلاصلني على تقدير ممتاز.

 /1رفع املستوى املعريف للطالب

 2- 1عدد الطالب احلاصلني على جوائز التميز.
 3- 1عدد املدارس املدرجة ضمن أفضل عشرة مدارس يف اختبارات قياس مبنطقة
القصيم.
 4- 1عدد الطالب اجملتازين الختبار قياس للموهوبني.
 1- 2متوسط حضور املعلمني برامج اسرتاتيجيات التعليم احلديثة.

 /٢التوسع يف تطبيق
االسرتاتيجيات احلديثة يف
املواقف التعليمية

 2- 2نسبة الربامج التدريبية املنفذة لقادة املدارس والوكالء يف جمال اسرتاتيجيات
التعليم.
 3- 2نسبة قادة املدارس الذين مت تدريبهم على تقويم أداء املعلم فيما يتعلق باستخدام
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.
 4- 2متوسط عدد الزيارات اإلشرافية من قبل املشرفني الرتبويني على الصفوف املطبقة
السرتاتيجيات التعليم احلديثة يف املدرسة.
 1- 3نسبة املباني احلكومية يف املدارس.

 /٣تطوير البيئة التعليمية كماً
وكيفاً

 2- 3نسبة تزويد املدارس بأجهزة حاسوبية وانرتنت سريع.
 3- 3نسبة املدارس اليت وفر فيها سبورة ذكية .
 4 - 3نسبة الدروس املنفذة يف مراكز مصادر التعلم.
 5- 3نسبة املعلمني املتدربني على التقنية احلديثة يف التعليم.

 /٤التوسع يف النشاط الالصفي
وتوظيفه يف تعزيز االنتماء
الوطين

 1- 4نسبة الطالب املشاركني يف األنشطة الالصفية
 2- 4معدل املدارس املنفذة للربامج اهلادفة لالنتماء الوطين
 3- 4نسبة املدارس املنفذة لربامج رفع الوعي لدى الطالب باألخطار احمليطة بهم
 1- 5عدد األنشطة املنفذة لنشر ثقافة اجلودة الشاملة يف أقسام اإلدارة

 /٥تطوير اإلجراءات اإلدارية وفق
معايري اجلودة

 2- 5عدد األنشطة املنفذة لنشر ثقافة اجلودة الشاملة يف املدارس
 3- 5نسبة شاغلي الوظائف التعليمية املتدربني على التطبيق اجليد ألدوات التقويم الذاتي
 4- 5عدد األقسام احلاصلني على اعتماد ضمان اجلودة
 5- 5عدد املدارس احلاصلني على اعتماد ضمان اجلودة

 /٦التوسع يف الشراكة
اجملتمعية واالستثمارية يف
التعليم

 1- 6عدد الشركات اجملتمعية املفعلة مع مؤسسات القطاع الثالث
 2- 6عدد الشركات اجملتمعية املفعلة مع مؤسسات القطاع اخلاص
 3- 6عدد الشركات اجملتمعية املفعلة مع القطاع احلكومي
 4- 6نسبة أولياء األمور املشاركني يف برامج وحدة شراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع
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