عن البرنامج:
برنامج "نجاز" وتعني هذه الكلمة "أداء" ،وهو اختصااال لمراااراد ا داء المةلاااية التي تر

عل

المخرجاد أو ا داء المعتمة عل ا لقام لجميع مةالس المحافظة (االبتةائية والمتوااااوة والوانو ة ،
و تم لصااة المتح و والمتابعة من خالل برنامج إليكتروني شااتمع عل مراااراد لقمية لكع مر لة
تتضاامن مجاالد متعةدأ أبرزها :نواتج التعلم ،واالنتظام ،والمشااال اد ،والتمي  ،والبيلة المةلاااية،
والمساااتيياة ن ،والتوو ر الم ني ،وتبرز النتاائج التي
بالمسااات ةفاد ( -1منخيض بشاااةأ :اللوأل ا

ت اا الماةلاااااة بعتبااد إنجااز ملوناة م االناة

مر -2( ،منخيض :اللوأل البرت الي  -3( ،متواااا :

اللوأل ا صاااير  -4( ،عال :اللوأل ا خضااار اليات  ،و ( -5مت ةم :اللوأل ا خضااار القامو التي تساا ع
عملياد المتابعة والمعالجة في الميةاأل التربوي ،و متاز البرنامج بخاصاااية متابعة ا داء إلكترونيان من
قباع الماة ر لماةلااااتاي ،وماة ر المكتاه لماةالاااااي ،وماة ر التعليم لجميع ماةالس المحاافظاة؛ يا أأل
البرنامج ظ ر لو ة المرااراد المةلااية لكع مةلااة ،و ظ ر لو ة مرااراد ا داء لمكته التعليم
(متواااا
(متوا

نتائج المةالس التي شااارا علي ا المكته  ،و ظ ر أ ضاااان لو ة مرااااراد إدالأ التعليم
نتائج جميع مةالس اإلدالأ .

وبالتالي مكن إ جاز م مة البرنامج في إدالأ ا داء المةلااااي وفو مرااااراد مية قابلة لل ياس
ضاامن برنامج إليكتروني ظ ر ما أنج تي المةالس في العة ة من المجاالد في ألقام؛ مما مكن من
الحكم الةقيو عل مةى التحسااين الذي تح و بعيةان عن الوصاار اير الموضااوعي ،وتساا يع م مة
المسااارولين في اإلدالأ من تشاااخيء ا داء ،ووضاااع المباادلاد أو ا نشاااواة الالزماة لتع

ال وأ،

ومعالجة الضاااعر انوالقان من ال اعةأ الذهبية لردالأ "ما ال اس ،ال مكن إدالتي ،وبالتالي ال مكن
توو ره ،وتحسايني ،وضاب

جودتي" .وأ ضاان صانع الو الوضاوت والتنافساية بين المةالس والمكاته،

ووضع اإلدالأ بشكع عام ،وتحة ة البرامج الموج ة التي تنعكس إ جابان عل العملية التعليمية.
وتتموع أبرز مكوناد البرنامج فيما لي:
 .1اللو ة اإللكترونية لأللقام أو النسه التي

ت ا المةلاة مةعمة بعتباد قياس ملونة.

ضاع قائة المةلااة اللو ة اإللكترونية أو نساخة ملونة ل ا في مكاأل بالز للجميع في المةخع
أو اليناء المةلاااي ،وتربرز هذه اللو ة وضااع المةلاااة في المراااراد المحةدأ وف ان للمعا ير
والمسااات ةفاد ،والتي مكن التعرا عل أداء المةلااااة من خالل ا بكع اااا ولة من خالل
نظرأ قصيرأ؛ ي تعمع العتباد الملونة عل اختصال ال من والج ة في الو.

 .2تبني المعيال الخمااي في قياس النجات المةلاي في تح يو المراراد.
عتبر المعيال ا نساااه ،وا ور دقة؛ ني تموع في مساااتو اد -1( :منخيض بشاااةأ :اللوأل
ا

مر -2( ،منخيض :اللوأل البرت الي  -3( ،متواا  :اللوأل ا صاير  -4( ،عال :اللوأل ا خضار

اليات  ،و ( -5مت ةم :اللوأل ا خضر القامو .
 .3المراراد المةلاية التي تر
والتي تم إ ضاااا

عل المخرجاد والنتائج:

ا وف ان لعةأ مجاالد مةلااااية م مة متواف ة مع التوج اد الحة وة إلدالأ

ا داء التي انوالقان من ال اعةأ الذهبية لردالأ "ما ال اس ،ال مكن إدالتي ،وبالتالي ال مكن
توو ره ،وتحسيني ،وضب

جودتي".

 .4م ام واضحة ودقي ة لل يادأ المةلاية.
 وضع لو ة المراراد المةلاية في مكاأل بالز ومراقبت ا. إدخال النتيجة أو ال يمة اليعلية وف نا لتكرال ال ياس اواء األ فصليان أم انو ان. -تحة

اللو ة سبما ورأ من تعة الد في المست ةفاد من فر و البرنامج.

 توبيو المبادلاد المبةعة ،أو البرامج والمشاروعاد اليعالة لتحساين المراار وتح يوالمست ةفاد المولوبة.
 توفير الشواهة المكتملة المتعل ة با لقام أو النسه التي تح ت بالمةلاة. .5الشاامولية :من خالل وضااع خوة تشااقيلية عل مسااتوى اإلدالأ موج ة نحو توو ر ا داء في
الماةالس الاذي ح و بمشااايلاة ا

تعاال مساااتوى (عاال – مت اةم في النتاائج م االناة

بالمخرجاد.
 .6نشاار التمي  :تظ ر اللو ة اإللكترونية للبرنامج المةالس المتمي أ في المراااراد المةلاااية
عل مساااتوى البنين والبنااد ،وهاذا ردي إل صااانااعاة التناافس الشااار ر بين ماةالس إدالأ
التعليم بال نيذأ عل بذل الج ة في التحسين والتوو ر بما ح و اإلنجاز وا داء المتمي عل
مستوى اإلدالأ.

المستييةوأل من البرنامج:
جميع ماةالس إدالأ التعليم االبتاةائياة والمتوااااواة والواانو اة ،وتشاااماع اإلفاادأ المعلمين وال يااداد
المةلاااية والولبة ،واإلدال ين؛ ي أن م مرتبووأل بمراااراد ومساات ةفاد البرنامج ،وفي الجةول

التالي عةد المةالس ،والولبة ،والمعلمين ،واإلدال ين بإدالأ التعليم بال نيذأ .و مكن إ راد إ صاائية
المستيية ن (بنين وبناد ما لي:
عةد المةلس

722

عةد مة ري المةالس

364

عةد مة ري المكاته

6

عةد لئيساد الشروأل التعليمية

6

عةد المشرفين التربو ين

431

عةد لؤااء ا قسام

64

عةد الولبة

61817

عةد المعلمين

6887

عةد اإلدال ين

2499

منول اد البرنامج:
رتك البرنامج عل عةدٍ من المنول اد ،وهي:
أ -أألَّ هذا البرنامج رعَةُّ موا َبَةن للتوولاد اإلدال ة المتمولاة في إدالأ ا داء من خالل مرااااراد قيااس
ا داء الرئيسااة في العصاار الحاضاار ،بعيةان عن العالية والوصاار والتحي الذي ال سااتنة االبان إل واقع
فعلي أو أدلة واواهة بالزأ في الميةاأل التربوي.
ب -أألَّ هذا البرنامج موِّعُ أ ةَ توجُّ ادِ لؤ ةِ المملكة ( ، 2030التي ااملت نظرأن اااملة للتعليم ،تبةأ
بتوو ر المنظومةِ التربو ة بجميع مكوِّناتِااااا ا من خالل برنامج التحولل الولني الذي وضاع مرااراد
قياس أداء ،ومست ةفاد لمو ة لكع الج اد الحكومية ،ومن ا وزالأ التعليم.
ج -التباط هذه البرنامج بمرااراد التمي المرااساي موع :نسابة لضاا المساتيية عن أداء المةلااة،
وهذا ما مكن أأل ردي إل تح يو التراب

واليعالية.

د -أأل هاذا البرناامج موجاي وداعم لتح يو اااااتراتيجياة اإلدالأ (تعليم ال نياذأ  ،2025-المرااااراد
والمسااات ةفاد  ،فإدالتنا التعليمية تردي ج ودان تربو ة هادفة لبناء جيع معت ب يمي وولني ،منافس
محليان وعالميان ،من خالل ت ة م أفضاع الخةماد التعليمية في بيلة إبةاعية ابتكال ة محي أ تسا م في
تمي المخرجاد وتوو ر ال ةلاد في ضوء قيم ولؤ ة الولن (. 2030

