
  

 

 

 لتفعيل مهام جلنة اجلودة والتميز اإلجرائيةاخلطة 

  

 األداءمؤشر  مسؤولة التنفيذ التنفيذ وقت  الية التنفيذ املهمة 
 

 إدارةاعداد خطة املدرسة على منهجية خطة 
 ا وتقوميها ومتابعة تنفيذه التعليم

 

 
 وتعميمه على منسوبات املدرسة  اخلطة  فريقاصدار قرار تشكيل 

 طة ومراجعتها واعتمادها من قبل قائدة املدرسة د اخلاعدا
متابعة تنفيذ اخلطة وتقوميها واالستفادة من فرص التحسني يف بناء خطة العام 

 القادم 

   
 قرار التشكيل 
 عمل اخلطة 

 ستمارة املتابعة ا

 
 باملدرسةتشكيل جلنة اجلودة 

                   
 اللجنة  أعضاءاختيار                              

 اصدار قرار التشكيل 

 
 هـ13/1/1441

    
 سة املدر إدارة 

 ة اجلودة منسق

 
 قرار التشكيل 

 
 سري اخلطة  عقد اجتماعات عن بعد ملتابعة

 

 
   عقد اجتماعات عن طريق التيمز

 
 مستمر طوال العام 

 
 سة املدر إدارة

 

  

 ديةاململكة العربية السعو
 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بالقنفذة
  الثانوية األوىل مقررات

 

نسبة الحضور 

قائدة املدرسة

القائدة التربوية / ملك صالح بالخير 

١٤٤٢/١/٥



 
يف جمال التعليم عن  الشخصي  زنشر ثقافة التمي

 بعد
 

 
 ورش عمل ودورات تدريبية 

 حتفيز مستمر 

 
 مستمر طوال العام 

 
 املدرسة  إدارة

 منسقة اجلودة 

 

 
 

  حتسني البيئة التعليمية 

 
 ثقافة التحسني املستمر نشر 

 حضور ورش عمل ودورات تدريبية 
 تفعيل مواقع التواصل لرصد فرص التحسني

 

 
 

 مستمر طوال العام 

 
 

  املدرسة  إدارة

 
مية تعمل وفق ليمؤسسة تع

 اسرتاتيجية التحسني املستمر 

 
 دعم عمليات التعلم والتعليم عن بعد

 
 

    

 
ين من اخلدمات عملية قياس رضا املستفيد إدارة

رسة من خالل اعداد الرتبوية يف املد
ضع االستطالعات وحتليل النتائج ومتابعة و

 التوصيات التحسينية ومستوى تنفيذها 
 

 
 م وية يف املدرسة وحتديد احتياجاتهحصر املستفيدين من اخلدمات الرتب

اعداد استمارات قياس رضا املستفيد )الداخلي ـ اخلارجي( وحتليل نتائج 
 االستطالع

 تنفيذ خطة التحسني وتقوميها 

   
 االحتياجحصر 

استمارات قياس رضا 
 املستفيد
 اخلطة 

املعلمات
نسبة الدخول 
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مسوولة خذمة املستفيد 
١٤٤٢/٧/١٢

مستمر طوال العام

ارتفاع معدل االستطالع 

املرشدة الطالبية  ١٤٤٢/٢/٢٥

التطبيقات املستخدمة / عرض الدروس



 
 األمورالبات واولياء اعداد برامج ارشادية للط

فيذ نهيئة لتعن اليات االختبارات والت
 االختبارات

 

 
 والطالبات بالية االختبارات عن بعد األمور أولياءتوعية 

 اللكرتونية للتعريف باالختبارات ا األساليبتنوع 
 ات على الية التعامل مع االختباراتتدريب الطالب

   
 مناذج

مناذج من االختبارات 
 االلكرتونية 

 

االسبوع الرايع عشر 
من الفصل االول 
الفصل الثاني 

املرشدات الطالبيات 

نسبه  حضور الطالبات 

ارتفاع معدل حضور 
اولياء االمور 
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