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 خطيط واألهدافتال اسم الوثيقة

 1 رقم اإلصدار

هـ2/7/1438 تاريخ اإلصدار  

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

 مديرة مكتب التعليم بوسط جدة /بنات االعتمادجهة 

التخطيط :6البند رقم  2015-9001بأيزو  االرتباط  

الوثيقة متاحة ورقي لمالك العملية والكتروني على التخزين السحابي  اتاحة الوثيقة
 الخاص بالمكتب 

 اصدار وتعديالت الوثيقة
 طبيعة وسبب وملخص التعديل رقم اإلصدار تاريخ التعديل

 نسخة معتمدة اولى 1 -
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  الهدف-1

يضع مكتب التعليم وسط جدة / بنات  أهدافا موثقة للجودة في نهاية كل عام تناقشها .
وتعتمدها وتتابعها في اجتماعات مراجعة اإلدارة لنظام الجودة على مستوى المهام 

 والمستويات والعمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وهذه األهداف:
 تتوافق مع سياسة الجودة 
 يمكن قياسها 
 تأخذ في االعتبار المتطلبات واجبة التطبيق 

 لها عالقة بتطابق الخدمات و رضا العمالء
 يتم رصدها دوريا

 يتم تعريف المعنيين بها
 يتم تحديثها عند الحاجة

وهذه األهداف تم تحديد ما الذي سيتم من خاللها والموارد المطلوبة لها والمسئولين 
 وكيفية متابعتها وكذلك كيفية تقييم نتائجهاعند تنفيذها والخطة الزمنية لها 

 نطاق العمل-2

الوثيقة على كافة العاملين الذين يؤدون أعمااًل قد تؤثر في تحقيق  تسري أحكام هذه
 وهم:خطط المكتب واهدافه 

 الموظفات اإلداريات( –داخليين )المشرفات  عمالء  
 – المعلمات –تنفيذها )مثل: المدارس دور في اإلسهام في لهم خارجيين  عمالء

 (.مراكز التدريب 

 التعاريف-3

 شاملة معلومات على للحصول الواقع دراسة الواقعتشخيص 
 يئةب في مرغوب أو الخارجية البيئة مكونات فى ايجابية تغيرات وجود هي الفرص
 المكتب

 يروغ مفضل غير موقفاً  أي تجنبها، يجب سلبية متغيرات وجود هي التهديدات
 الخارجية المنظمة بيئة في مرغوب

ذات  الوثائق-4
 العالقة 

 إجراء القيادة اإلدارية
  إجراء الشؤون المدرسية والتعليمية

 إجراء اإلشراف التربوي
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

طيط
لتخ

ط ل
خطي

الت
 5/1 

5/1/1 
م العاطيط بداية خترشح مديرة المكتب وتكلف أعضاء لجنة الت

 .الدراسي بنموذج تكليف لجنة
 1/ن08م.ت.و/

5/1/2 
تعقد رئيسة الشؤون التعليمية اجتماع بلجنة التخطيط بداية العام 

 .لتوضيح المهام
 

  تعد لجنة التخطيط أدوات تشخيص الواقع  5/1/3

تب
لمك

ة ا
خط

داد 
اع

5/2 

5/2/1 
يحدد فرق التخطيط مجاالت الخطة ويحدد الفئات المستهدفة 

 بالبرامج
 

5/2/2 

تشخص لجنة التخطيط واقع المكتب بتحديد نقاط القوة والضعف 
 والفرص والتهديدات عن طريق:
 خالصة تقارير الشعب الفنية .

 الداعمة ) اإلشراف التربوي(اإلدارة بيانات 
 تقارير الشكاوي والتحقيقات بالمكتب.

 

  الخارجيونو تحدد اللجنة الشركاء الداعمون للبرنامج الداخليون  5/2/3

5/2/4 
تحدد اللجنة القضايا الملحة واألكثر أهمية وتأثير لبناء البرامج 

 واألنشطة
 

  تحدد اللجنة البرامج المحققة لألهداف  5/2/5
  لتنفيذاتحدد اللجنة المؤشرات المستهدفة لكل برنامج والتكلفة ومراحل  5/2/6
  تراجع رئيسة الشؤون التعليمية خطة المكتب وتعتمدها 5/2/7
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

اعالن 
تنشر مديرة المكتب خطة المكتب على جميع الشعب والوحدات  5/3/1 5/3األهداف

 للبدء بتنفيذها
 

تنفيذ 
ا بتنفيذ خطة المكتب وتحسينهتقوم الوحدات والشعب بالمكتب  5/4/1 5/4الخطة

  وتطويرها حسب المستجدات

المتابعة 
 والتقويم

5/5 
متابعة رئيستي الشؤون المدرسية والتعليمية تنفيذ الشعب  5/5/1

 1ن-05ج -جودة والوحدات للخطة وفق نموذج متابعة األهداف

تعد رئيسة الشؤون التعليمية تقرير تحقيق منجزات الخطة وفق  5/5/2 
 تحقيق األهدافنموذج 

2ن-05ج -جودة  

 

تقيم منسقة التخطيط بكل شعبة منجزات خطة الشعبة وفق  5/5/3 
  نموذج تقييم خطة الوارد بمنظومة األداء االشرافي
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 تحليل مخرجات المخاطر :-6

 

  

 المتغير

تصنيف 
 درجة التأثير المتغير

احتمال 
طرق التعامل مع  الحديث

 المتغير
 المسؤول

ديد
ته

ص 
فر

بيرة 
ك

طة 
وس

مت
ظة 

خف
من

 
بيرة

ك
طة 

وس
مت

ظة 
خف

من
 

البرامج والمشاريع الطارئة كثرة 
         الوزارية وغيرها

ضم البرامج المتناظرة 
والمتشابهة بالهدف 

 والمصمون
 لجنة التخطيط

عدم وجود ميزانية مخصصة 
 للمكتب للبرامج واألنشطة

        
البحث عن شراكات 

 ربحيةمجتمعية غير 
 مديرة المكتب
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 دمةخالنماذج المست –7

 

 النماذج المرفقة- -8

 رقم النموذج اسم النموذج م
 1/ن08م.ت.و/ تكليف لجنة 1

 منظومة األداء االشرافي نموذج تقييم خطة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج م
1ن-05ج -جودة سجل متابعةاالهداف 1  دائما منسقة ادارة الجودة 
2ن-05ج -جودة تحقيق االهداف 2  دائما منسقة ادارة الجودة 


