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حققها املستقبلية التي تريد أن ت اتحتاج املدرسة إلى خطة تشغيلية كل عام  انطالقا من  توجهاته

وحتى يمكن صياغة هذه الخطة يجب  اتباع الخطوات  في ضوء استراتيجية الوزارة التابعة لها. 

 التالية :

 

 الخطوة األولى دراسة وتقييم الوضع الراهن:

 الراهن وتقييم ما يلي:هذا األمر يتطلب تقييم الوضع 

لى أي إ  تقييم الخطة السنوية عن العام املنتهي من خالل عمل املراجعة الذاتية لتحديد  -

تم تنفيذ الخطة ، ما هي مشكالت التنفيذ ومعوقاته،  مدى مالئمة الخطة  مدى 

 حتياجات ومتطلبات املدرسة خالل تل  الفترة.ل 

 معوقاتهم  توقعاتهم للسنة القادمة.الطلب من األقسام تحديد اهم مشكالتهم و  -

التواصل مع مجلس األمناء وأولياء األمور لعرض تصوراتهم ومقترحات وطموحاتهم للفترة  -

 القادمة.

 الخطوة الثانية: تحليل البيانات :

 في هذه املرحلة يتم اآلتي:

 قوم بدراسة البيانات التي تم التوصل إليها. تتشكيل فرق عمل لكل إدارة او قسم  -

  .على مستوى املؤسسة يضم ممثلين من أقسام املؤسسةرئيس ي تشكيل فريق عمل  -

ن م عقد اجتماعات وورش عمل ملناقشة البيانات التي تم الحصول عليها يقوم الفريق ب -

 الفرق الفرعية الخاصة التابعة لكل قسم من األقسام. 



 ةخالل الفترة القاد تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف املوجودة والحتياجات  املطلوبة -

 تم العتماد عليها في وضع الخطة الجديدة.يالتفاق على البيانات التي س -

 صياغة الخطة السنوية املرحلة الثالثة:

يقوم الفريق الرئيس ي بالجتماع ومناقشة نقاط القوة والضعف والتصورات التي تم التوصل إليها 

 قادمة ويتم التي:واملتمثلة في ما تريده  املدرسة خالل السنة ال

 تحقيقها خالل  السنة القادمة.في تحديد األهداف التي ترغب املؤسسة  -

 تحديد املؤشرات املطلوبة لكل هدف من األهداف. -

 تحديد األقسام املسؤولة عن تنفيذ هذه األهداف  -

 ويتم وضع األهداف في الجدول التالي:
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معدل  يونيو مايو إبريل  مارس فبراير  يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر

 التغير

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 


