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الرؤية :
على  للحصول  تعليمية  بيئة  يوفر  تفاعلي  تعلم  مصادر  مركز  نحو 
مصادر المعلومات لكل المستفيدين من المجتمع المدرسي و الملي 

بأساليب حديثة ومتنوعة ..

الرسالة :
جعل مركز مصاد التعلم يساهم ف تغير النمط التعليمي التقليدي 
الى تفاعلي وذا مصادر تعلم متنوعة و برامج تدريب و تأهيل مالئمة 
لجميع المستفيدين وأن يوجد بيئة محفزة ل¥بداع و االبتكار و طوير 
الذات و نشر ثقافة القراءة و حب االطالع من أجل بناء مجتمع تعلمي 

فعال لخدمة دينه و مجتمعه ووطنه ..

همسة 
السبب الرئيسي للنجاح في الحياة هو القدرة على تحديد أهداف معينة 
عليهم  مكتوب  لديهم  أهداف  ال  من  أن  سبب  هو  وهذا  وتحقيقها 
اهداف°  �نفسهم  وضعوا  الذين  هؤالء  خدمة  في  دائما  العمل 
وأنجزوها وهذا يعني أنك عليك أن تختار إما أن تعمل لتحقيق أهدافك 

أو تعمل لتحقيق أهداف أشخاص آخرين. 

ومضه 
السر الحقيقي للنجاح هو  تخطيط جيد 

انطلقي في وضع الخطه المناسبه لمركز ك
وضعي لِك بصمة. تميزك 

أمينة المصادر
مها العتيبي 



خطة مركز مصادر التعلم

١٤٤١/١/٦هـ١٤٤١/١/١هـا�ولمحرم١١

التاريخ إلىالتاريخ منا�سبوعالشهرالفصلالرقم

نعم١ القيام بالمهام الفنية ( فتح الترشيح الستقبال أصدقاء المصادر )

نعم٢ تصنيف وترتيب وتنظيم كتب وأجهزة المصادر 

نعم٣ تهيئة مصادر التعلم

نعم٤ رصد احتياجات المركز

نعم٥ القيام بالمهام ا�دارية ( فتح الترشيح الستقبال أصدقاء المصادر)

نعم٦ استقبال طالبات الصف ا�ول ثانوي

نعم١ ورشة عمل للمعلمات ( حجز مصادر التعلم بنظام نور )

نعم٢ اعداد استبانة لالحتياج للدورات التدريبية

نعم٣ القيام بالمهام اÆدارية والفنية والثقافية ( تصنيف وترتيب )

نعم٤ إعالن وقت االستعارة

نعم٥ القيام بالمهام الفنية واÆدارية ( صيانة ا�جهزة )

١٤٤١/١/١٣هـ١٤٤١/١/٩هـالثانيمحرم٢١

نعم١ إعالن مسابقة اليوم الوطني  ( همة حتى القمة )

نعم٢ إذاعة مدرسية عن أهمية المصادر

نعم٣ مهام إدارية ( ترتيب المصادر )

نعم٤ مهام فنية ( تصنيف وصيانة ا�جهزة )

نعم٥ استالم أعمال الطالبات لليوم الوطني 

١٤٤١/١/٢٠هـ١٤٤١/١/١٦هـالثالثمحرم٣١

نعم١ إجازة اليوم الوطني

نعم٢ إجازة اليوم الوطني

نعم٣ إذاعة عن القراءة

نعم٤ عمل تقرير شهري

نعم٥ مهام فنية وإدارية

١٤٤١/١/٢٧هـ١٤٤١/١/٢٣هـالرابعمحرم٤١



خطة مركز مصادر التعلم

١٤٤١/٢/٤هـ١٤٤١/١/٣٠هـالخامسصفر٥١

التاريخ إلىالتاريخ منا�سبوعالشهرالفصلالرقم

نعم١ مهام إدارية

نعم٢ احتفال باليوم الوطني

نعم٣ المشاركة في ورشة عمل ( اÆسعافات ا�ولية طوق النجاة )

نعم٤ مهام فنية ( صيانة ا�جهزة )

نعم٥ االجتماع بأصدقاء مصادر التعلم

نعم١ إذاعة عن أهمية القراءة

نعم٢ االجتفال بيوم المعلم العالمي

نعم٣ برنامج رفق

نعم٤ مهام إدارية

نعم٥ مهام فنية

١٤٤١/٢/١١هـ١٤٤١/٢/٧هـالسادسصفر٦١

نعم١ مهام إدارية

نعم٢ مهام فنية

نعم٣ الخدمة المرجعية للمعلمات

نعم٤ اجتماع با�مهات وتنفيذ دورة ( مشاكل المراهقين )

نعم٥ االجتماع بأصدقاء مصادر التعلم

١٤٤١/٢/١٨هـ١٤٤١/٢/١٤هـالسابعصفر٧١

نعم١ مهام إدارية

نعم٢ برنامج عن ( اليوم العالمي للكتاب )

نعم٣ مهام فنية

نعم٤ رفع تقرير

نعم٥ اجتماع بأصدقاء المصادر

١٤٤١/٢/٢٥هـ١٤٤١/٢/٢١هـالثامنصفر٨١



خطة مركز مصادر التعلم

١٤٤١/٣/٣هـ١٤٤١/٢/٢٨هـالتاسعصفر٩١

التاريخ إلىالتاريخ منا�سبوعالشهرالفصلالرقم

نعم١ مهام إدارية

نعم٢ مهام فنية

نعم٣ دورة للطالبات ( البحث العلمي )

نعم٤ مهام إدارية

نعم٥ مهام ثقافية وفنية ( خدمة مرجعية )

نعم١ مهام إدارية

نعم٢ مهام فنية

نعم٣ مهام ثقافية

نعم٤ دورة التصنيف لمعلمات مصادر التتعلم

نعم٥ االجتماع بأصدقاء مصادر التعلم

١٤٤١/٣/١٠هـ١٤٤١/٣/٦هـالعاشرربيع ا�ول١٠١

نعم١ ورشة عمل  ( أساسيات مصادر التعلم )

نعم٢ مهام إدارية

نعم٣ مهام فنية

نعم٤ مهام  ثقافية

نعم٥ مهام  ثقافية وإدارية

١٤٤١/٣/١٧هـ١٤٤١/٣/١٣هـالحادي عشرربيع ا�ول١١١

نعم١ دورة للمعلمات ( ملف االنجاز اÆلكتروني )

نعم٢ مهام إدارية

نعم٣ مهام فنية

نعم٤ مهام ثقافية

نعم٥ حفل ختامي وتكريم الطالبات وإعداد تقرير

١٤٤١/٣/٢٤هـ١٤٤١/٣/٢٠هـالثاني عشرصفر١٢١



خطة مركز مصادر التعلم

١٤٤١/٤/١هـ١٤٤١/٣/٢٧هـالثالث عشرربيع ا�ول١٣١

التاريخ إلىالتاريخ منا�سبوعالشهرالفصلالرقم

نعم١ مهام ادارية ( استكمال الملفات )

نعم٢ مهام ادارية ( مستخرجات نور )

نعم٣ مهام فنية ( تصنيف وترتيب الكتب )

نعم٤ مهام ادارية ( مستخرجات نور )

نعم٥ مهام ثقافيه ( الخدمة المرجعية )

نعم١ مهام ثقافية ( خدمة مرجعية )

نعم٢ مهام ادارية ( تنظيم السجالت )

نعم٣ مهام فنية ( متابعة ا�جهزة )

نعم٤ مهام إدارية جرد الكتب

نعم٥ مهام إدارية جرد المركز

١٤٤١/٤/٨هـ١٤٤١/٤/٤هـالرابع عشرربيع الثاني١٤١

نعم١ مهام إدارية ( متابعه لسجالت )

نعم٢ مهام فنية ( متابعة صيانة ا�جهزة )

نعم٣ مهام ثقافيه  ( نشر منشورات عن االختبارت وكيف تستعد لها )

نعم٤ مهام ادارية - اجتماع لÊصدقاء المركز 

نعم٥ مهام ثقافية تكريم  المستعيرات و المترددات ع المركز

١٤٤١/٤/١٥هـ١٤٤١/٤/١١هـالخامس عشرربيع الثاني١٥١

نعم١ هام ثقافيه - متابعه سجالت االستعارة 

نعم٢ مهام ادارية - تنظيم المركز

نعم٣ مهام فنية - ترتيب و تجهيز المركز لالختبارات

نعم٤ مهام ثقافية - رفع تقرير ختامي

نعم٥ تسليم المركز

١٤٤١/٤/٢٢هـ١٤٤١/٤/١٨هـالسادس عشرربيع الثاني١٦١




