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 التخطيط من أجل التنفيذ: 2الوحدة 

 ةاالستراتيجي خطة العملنموذج  2.2.2

 

 المادة التوجيهية

دعم المدارس/ أقسام المدارس في التخطيط لتطبيق تجربة إطار الكفاءات 

 الطالبية في المدرسة أو على أقسام المنهاج.

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

عندما يكون قادة المدرسة مستعدين للتخطيط يمكن استخدام هذا النموذج 

 لكيفية تطبيق إطار الكفاءات الطالبية.

 متى يمكنك تطبيق هذه المادة التوجيهية؟

 فريق قيادة المدرسة 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن

 التوجيهية؟

  ؟ ةاالستراتيجي خطة العمل يهما  2.2االطالع على نموذج 

  كيف تقوم بإعداد خطة عمل  نشاط 2.2.1استخدام نموذج

 استراتيجية؟  لتحديد األهداف وترتيبهم حسب األولوية.

  خطة العملاستخدام نموذج تطوير المدرسة كبديل لنموذج 

 هذه.

 هل اّطلعت على هذه المصادر أوالً؟

 

إنشاء نسخة إلكترونية من نموذج الخطة العمل فتح/  .1

 االستراتيجية .

)التي تم تحديدها عند تعبئة نموذج قم بكتابة األهداف المحددة  .2

 نشاط كيف تقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية؟(. 2.2.1

قم بإنشاء قائمة باإلجراءات القياسية لكل هدف محدد. هذه  .3

 المهام الفعلية التي يجب تنفيذها لتحقيق األهداف المحددة.

حدد المخرجات المتوقعة من كل هدف. يعتبر هذا هو الدليل  .4

تنفيذ الهدف المحدد )مثال: ملف أو اجتماع الهيئة على أنه تم 

 التدريسية(

اكتب أسماء األشخاص المسؤولين عن هذا الهدف في عمود  .5

 "المسؤول عن التنفيذ".

حدد تاريخ االنتهاء من هذا الهدف المحدد في عمود "التاريخ  .6

 المحدد".

حدد المتابعة الالزمة أو كيف يتم تقييم الهدف في عمود  .7

 المتابعة". "التقييم/

 .لخطة العملضع تاريخ مراجعة دائم  .8

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟

  أهداف محددة على أوراق المالحظات الالصقة )من نموذج
 نشاط كيف تقوم بإعداد خطة عمل استراتيجية؟( 2.2.1

  االستراتيجية. خطة العملنسخة إلكترونية من نموذج 

 المطلوبة؟ما هي المصادر أو األدوات 

 

  المكتملة مع الهيئة التعليمية. خطة العملمشاركة 

  االستراتيجية باستمرار. خطة العملمراجعة 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 ةاالستراتيجي خطة العملنموذج  2.2.2

 xxxx لمدرسة خطة العمل

 التاريخالنسخة: 

 
التقييم/ الخطوات 

 القادمة
 التاريخ المحدد

المسؤول عن 
 التنفيذ

 األهداف المحددة اإلجراءات القياسية المخرجات المتوقعة

متابعة الحضور 
والغياب في 

 اجتماع المعلمين.
 

المتابعة مع 
المعلمين الذين لم 

يستطيعوا فهم 
القيم/ الكفاءات 

 بالشكل الصحيح.

 17 مارس 
2016 

 المعلمون،  جميع
بقيادة مجموعة 
تطبيق تجربة 

إطار الكفاءات 
 الطالبية.

نشاط صفي يظهر مدى فهم المعلمين 
 للتعريفات

تكليف المعلمين بمقارنة القيم والكفاءات 
بالتعريف المستخدم في إطار الكفاءات 

 الطالبية.
 

اطلب من المعلمين بمناقشة "كيف تبدو 
و أتطبيق هذه القيمة/ الكفاءة في الصف 

 المادة؟"

 مثال:
. التأكد من فهم جميع المعلمين لقيم وكفاءات 1

 إطار الكفاءات الطالبية

       1 . 

       2 . 

       3. 

 


