
 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  التشغيلية  طةاخل
  كرز  هادر  التللنمل

 هـ1441للفال الد اسي الثدني هن عدم 
 
 

 أهني هادر  التللن إعدار
 سليد بن عيد بن ح هي الشوكرانياألستدذ / 

 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 هـ 1441 الثانيألاسابيع الدراسية في الفصل الدراس ي 

 

 

 
 ألاسبوع

 النهاية البداية

 الخميس ألاحد

هـ 1441/  05/  24 ألاول  هـ 1441/  05/  28   

هـ 1441/  06/  01 الثاني هـ 1441/  06/  05   

هـ 1441/  06/  08 الثالث هـ 1441/  06/  12   

هـ 1441/  06/  15 الزابع هـ 1441/  06/  19   

هـ 1441/  06/  22 الخامس هـ 1441/  06/  26   

هـ 1441/  06/  29 السادس هـ 1441/  07/  03   

هـ 1441/  07/  06 السابع هـ 1441/  07/  10   

هـ 1441/  07/  13 الثامن هـ 1441/  07/  17   

هـ 1441/  07/  20 التاسع هـ 1441/  07/  24   

هـ 1441/  07/  27 العاشز هـ 1441/  08/  02   

هـ 1441/  08/  05 الحادي عشز هـ 1441/  08/  09   

هـ 1441/  08/  12 الثاني عشز هـ 1441/  08/  16   

هـ 1441/  08/  19 الثالث عشز هـ 1441/  08/  23   

هـ 1441/  08/  26 الزابع عشز هـ 1441/  08/  30   

هـ 1441/  09/  03 الخامس عشز هـ 1441/  09/  07   

بداية الاختبارات    هـ 1441/  09/  10 السادس عشز  

 (حسب القزار امللكي بتقديم الاختبارات) ألاخير قبل اختبارات نهاية الفصل الدراس ي الثاني هذا ألاسبوع   

 

 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه28/05/1441 إلى ه24/05/1441 من) األول (  األسبوع
 ىـ 24/50/1441 لجميع المراحل وذلك بيوم األحد الموافق تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثانيبهذا األسبوع 

 
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    تهيئة المركز وإعداده الستقبال المعلمين والطالب 1
    المركزجمع افكار من المعلمين لتطوير  2
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 3
    متابعة ما يرد للمركز 4
    تنظيم زيارات الطالب للمركز 5
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    تنظيم حركة اإلعارة 7
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 8
    الكشف عن الكتب التالفة والمفقودة 9

    الخاصة بالفصل الثاني لمركزسجالت ا تجهيز 10
    لمركز خالل الفصل الدراسي الثانيإعداد خطة عمل ا 11
    االعالن عن تشكيل جماعة المركز 12
    اجتماع مع لجنة مركز مصادر التعلم لمناقشة ما يحتاجو المركز 13
    جدول زيارات المعلمين للمركز تنظيم 14
    بمصادر التعلم بنظام نورادخال البيانات  15
    والحجز عبر نظام نور لألسبوع القادمجدول اشغال المركز إعداد  16

 
 تنبيو : التثقيف الصحي يكون طوال العام بجميع المدارس

 تكون مستمرة لجميع األيام والمناسبات العالمية والصحية ،،،مركز المصادر والمشاركة 

 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه05/06/1441 إلى ه01/06/1441 من(  الثاني)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة 4
    البدء في عقد ورشة تدريبية للمعلمين 5
    جمع أفكار من المعلمين لتطوير المركز 6
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 7
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 8
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 9

    تكوين جماعة اصدقاء المركز 10
    االجتماع بجماعة المركز ومناقشة أنشطة المركز 11
    للمشاركة في فعاليات اسبوع اإلرشاد المهنياالستعداد  12
    المشاركة في اإلذاعة المدرسية 13
    االستعداد والعمل على إصدار المجلة الشهرية الخاصة بالمركز 14
    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  15
    نورلألسبوع القادم والحجز عبر نظام جدول اشغال المركز إعداد  16

 
 يناير 03أسبوع اإلرشاد المهني يبدأ بيوم الخميس من هذا األسبوع الموافق 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه12/06/1441إلى  ه08/06/1441 من(  الثالث)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    تنظيم جدول زيارات المعلمين للمركز 1
    األجهزة ومتابعة جاىزيتهاتشغيل  2
    متابعة ما يرد  للمركز 3
    البدء في عقد دورات للطالب 4
    تنظيم حركة اإلعارة 5
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    األيام والفعاليات الشهريةص وتخشهرية للمركز المجلة الاصدار  7
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 8
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 9

    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  10
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  11

 
 فبراير 4اليوم العالمي للسرطان يصادف الثالثاء من ىذا األسبوع الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه19/06/1441 إلى ه15/06/1441 من(  الرابع)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    تنظيم جدول زيارات المعلمين للمركز 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة 4
    للمركزتنظيم الزيارات الطالبية  5
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لليتيم 7
    المشاركة في اإلذاعة المدرسية 8
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 9

    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  10
    القادم والحجز عبر نظام نور لألسبوعجدول اشغال المركز إعداد  11

 
 فبراير 10 يصادف يوم األثنين الموافقاليوم العالمي لليتيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه26/06/1441إلى  ه22/06/1441 من(  الخامس)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركزالمعلمين  تنظيم جدول زيارات 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    االجتماع بجماعة أصدقاء المركز 5
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 7
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 8
    تدريبية للمعلمينعقد دورة  9

    متابعة إصدار المجلة الشهرية الخاصة بالمركز 10
    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  11
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  12

 
 فبراير 15 يصادف يوم السبت الموافقاليوم العالمي لألسرة 

 فبراير 21من ىذا األسبوع الموافق  جمعةالشجرة يبدأ بيوم الأسبوع 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه03/07/1441 إلى ه29/06/1441 من(  السادس)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركزالمفعلة تنظيم جدول زيارات المعلمين  1
    جاىزيتهاتشغيل األجهزة ومتابعة  2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 5
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 7
    للمعلم ة في فعاليات اليوم العربيالمشارك 8
    الطالبتنظيم برنامج مسابقات يخص  9

    المشاركة في اإلذاعة المدرسية 10
    أعداد التقرير الشهري للمركز 11
    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  12
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  13

 
 فبراير 25األسبوع الموافق  يوم  الثالثاء من ىذايوم المعلم العربي يصادف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه10/07/1441 إلى ه06/07/1441 من( السابع)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    وتنظيمومتابعة نظافة المركز  3
    متابعة ما يرد للمركز 4
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 5
    تنظيم حركة اإلعارة  6

    متابعة برنامج مسابقات الخاص بالطالب 
    أنتاج درس تعليمي 7
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 8
    بلجنة مركز مصادر التعلمجتماع اال 9

    ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة  10
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  11

 
مارس 1اليوم العالمي للدفاع المدني يصادف يوم االحد بداية ىذا االسبوع الموافق   

مارس بداية أسبوع حماية المستهلك الخليجي  1يوم االحد الموافق   
مارس اليوم الخليجي للموىبة 5الخميس    

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه17/07/1441 إلى ه13/07/1441 من(  الثامن)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    تنظيم جدول زيارات المعلمين للمركز 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    للمركزمتابعة ما يرد  3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 5
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 6
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 7
    المشاركة  في اإلذاعة  المدرسية 8
    للمرأةاليوم العالمي في فعاليات مشاركة ال 9

    البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة ادخال  10
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  11

 
 مارس يوم المرأة العالمي 8 األحد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه24/07/1441 إلى ه20/07/1441 من(  التاسع)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 التنفيذأسباب عدم  لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 6
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 7
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 8
    تفعيل برنامج تدريبي للطالب 9

    متابعة ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نور 10
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  11

 
 مارس 18أسبوع المرور الخليجي  يبدأ بيوم األربعاء من ىذا األسبوع الموافق 

 مارس 20الموافق  7/  25الربيعي يوم الجمعة  االعتدال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه02/08/1441 إلى ه27/07/1441 من(  العاشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 5
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 6
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 7
    المناسبات المرفقة بنفس باألسبوعتفعيل مشاركة المركز في  8
    المشاركة في اإلذاعة المدرسية 9

    أصدقاء المركزاالجتماع بجماعة  10
    أعداد التقرير الشهري للمركز 11
    متابعة ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نور 12
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  13

 
 مارس يصادف اليوم العالمي لمتالزمة داون 21يوم السبت الموافق  

 مارس 22 من ىذا األسبوع الموافق األحداليوم العالمي للمياه يصادف يوم 
 مارس يبدأ األسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم واألسنان 23الموافق  األثنين

 مارس يصادف اليوم العالمي لمرض الدرن 24الموافق  الثالثاءيوم 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه09/08/1441 إلى ه05/08/1441 من(  الحادي عشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 4
    تنظيم حركة اإلعارة  5
    الزيارات الطالبية للمركزتنظيم  6
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 7
    للتوحدالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي  8
    األيام العالميةمجلة المركز وتخصص عن جديد لاصدار  9

    متابعة ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نور 10
    القادم والحجز عبر نظام نورلألسبوع جدول اشغال المركز إعداد  11

 
 إبريل 2اليوم العالمي للتوحد يصادف يوم الخميس من ىذا األسبوع الموافق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه16/08/1441 إلى ه12/08/1441من (  الثاني عشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    المعلمين للمركزتنظيم جدول زيارات  1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 5
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 6
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 7
    المشاركة في اإلذاعة المدرسية 8
    استكمال البرنامج التدريبي للطالب 9

    متابعة ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نور 10
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  11

 
 إبريل يبدأ أسبوع النظافة 6الموافق  يوم األثنين

 إبريل 7األسبوع الموافق يوم الصحة العالمي يصادف يوم الثالثاء من ىذا 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه23/08/1441 إلى ه19/08/1441 من(  الثالث عشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز تنظيم جدول زيارات المعلمين 1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    استخدام المركزتدريب الطالب على حسن  3
    متابعة ما يرد للمركز 4
    تنظيم حركة اإلعارة  5
    جنة أصدقاء المركزجتماع بلاال 6
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 7
    طرح مسابقة تنشيطية للطالب 8
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 9

    مراجعة سجالت المركز 10
    البيانات بمصادر التعلم بنظام نورمتابعة ادخال  11
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه30/08/1441 إلى ه26/08/1441 من(  الرابع عشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    للمركز المعلمينتنظيم جدول زيارات  1
    تشغيل األجهزة ومتابعة جاىزيتها 2
    متابعة ما يرد للمركز 3
    تنظيم حركة اإلعارة  4
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 5
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 6
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 7
    السابقةمراجعة اعمال المركز  8
    تفعيل برنامج توعوي للطالب 9

    إيقاف حركة اإلعارة مع إعادة األوعية المعارة 10
    أعداد التقرير الشهري للمركز 11
    متابعة ادخال البيانات بمصادر التعلم بنظام نور 12
    لألسبوع القادم والحجز عبر نظام نورجدول اشغال المركز إعداد  13

 
 إبريل 23العالمي يصادف يوم الخميس من ىذا األسبوع الموافق يوم الكتاب 

 إبريل يصادف اليوم العالمي للصم 30يوم الخميس من هذا األسبوع الموافق 
 إبريل 24يوم البيئة الخليجي يصادف يوم الجمعة نهاية ىذا األسبوع الموافق 

  إبريل يصادف اليوم العالمي للتحصين 24من ىذا األسبوع الموافق  الجمعةيوم 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 ه07/09/1441إلى  ه03/09/1441 من(  الخامس عشر)  األسبوع
 خطة العمل التفصيلية

 أسباب عدم التنفيذ لم ينّفذ نفِّذ خطة العمل م
    تنظيم جدول زيارات المعلمين للمركز 1
    جاىزيتهاتشغيل األجهزة ومتابعة  2
     متابعة ما يرد للمركز 3
    االجتماع األخير بلجنة مركز مصادر التعلم 4
    كامل األوعية المعارةالتأكد من إعادة   5
    تنظيم الزيارات الطالبية للمركز 6
    تدريب الطالب على حسن استخدام المركز 7
    بيانات مركز مصادر التعلم بنظام نور أخيرة لمراجعة  8
    متابعة نظافة المركز وتنظيمو 9

    استكمال البرامج التوعوية المقدمة للطالب 10
    اصدار مطويات للطالب عن االختبارات 11
    اصدار نشرات عن كيفية استغالل اإلجارة 12
    عمل تنظيف وصيانة ختامية ألجهزة المركز 13
    رفع تقرير نهاية الفصل الدراسي األول للمركز 14
    جرد المركز وتسليمو إلدارة المدرسة 15

 
 إبريل يصادف اليوم العالمي لمكافحة التدخين 30الموافق  الخميس

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 وسارة التعليم
مبحافظت بيشتإدارة التعليم   

بالبشائز ابتدائيت ومتوسطت عبداهلل بن حذافت  

 

 

 

 

 

 (  عشر سابععشر وال دسالسا)  األسبوعين
 ه19/09/1441 الثالثاء إلى ه10/09/1441 األحد من

  النهائية اختبارات
 الفصل الدراسي األول 

  لجميع المدارس
 ىـ 21/9/1441الخميس 

 تبدأ إجازة نهاية العام
 


