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البحث العلمي باملدرسة  لتفعيلحتليل الوضع الراهن    

 SWOT Analysis 

 Weaknesses  نقاط الضعف  Strengths نقاط القوة

 
 

 Opportunities  الفرص  
 

 Threats التحديات
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 حصر احتياجات اتمع املدرسي يف البحث العلمي وحتويلها إىل أهداف عامة 

 وضع الذي أنت عليه والوضعاالحتياج هو مرحلة ما بني ال  
ً
 )ترغب يف حتقيقه (الذيمستقبال

 

   .و نية أو قناعة نظريةأ رغبة،هي عبارات عامة تعرب عن  :األهداف العامة 

 . العلمي البحث في ) األمور والتدريسية، وأولياء اإلدارية  الطالب، الهيئة(  المدرسي المجتمع مهارات تطوير :مثال

 من األهداف العامة وتوضح خطوة من اخلطوات هي عب األهداف املرحلية: 
ً
األولويات أو أولوية من ارات أكثر حتديدا

  .املرتبطة بالزمان واملكان لتحقيق األهداف العامة

  الطالب البحثية  مهارات  تنمية  مثال: 

  عبارات تعرب عن عمل أو إجراء سلوكي ميكن حتديده وأداؤه ومالحظته وقياسه هي :األهداف اإلجرائية 

  مهارات البحث العلمي في معايير المناهج بصورة واضحة تفعيل  ثال: م
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  م 2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  اإلجرائية طةاخل

  اهلدف العام 

 نشر ثقافة البحث العلمي

  األهداف املرحلية 

 البحثية لدى الطلبةا  هارات املوتطوير   تنمية

   اإلجرائية األهداف
 

 التنفيذية اإلجراءات

 عن التنفيذ املسؤول الزمن

 مؤشرات النجاح 

الدعم اتمعي 

معنوي أو مادي 

 )إن وجد(

 املتابعة  أساليب التاريخ  املتابعة  مسؤول
 املساند  الرئيسي إىل من

  

  

صياغة أهداف 

 إجرائية  

  

  

وضع اإلجراءات 

 خطة حسب التنفيذية 

 املدرسة

 السنوية 

منسق 

البحث 

 وفريق

البحث 

 العلمي 

مدير  

املدرسة 

والنائب 

 األكادميي 

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة  هلذه

وحتدد بالنسبة 

  املئوية 

 ( % ) 

من داخل 

املدرسة أو من 

الدعم 

اتمعي إن 

 وجد 

منسق البحث 

أو النائب 

األكادميي أو 

رئيس اللجنة 

التنفيذية 

 للبحث العلمي 

حسب 

تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات 

  تقرير متابعة 

  توثيق ملفات
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  م 2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  اإلجرائية طةاخل

  اهلدف العام 

 البحث العلمينشر ثقافة 

  األهداف املرحلية 

 لهيئة اإلدارية والتدريسية  البحثية لهارات املتنمية وتطوير 

   اإلجرائية األهداف
 

 اإلجراءات

 التنفيذية

 عن التنفيذ املسؤول الزمن

 رات النجاح مؤش

 اتمعي الدعم

 مادي أو معنوي

 )وجد إن(

 املتابعة  أساليب التاريخ  املتابعة  مسؤول
 املساند  الرئيسي إىل من

  

  

  صياغة أهداف إجرائية 
 

  

  

وضع 

اإلجراءات 

  التنفيذية

  خطة  حسب

 املدرسة

 السنوية 

منسق 

البحث 

  ومنسق

التطوير 

 املهني  

مدير  

املدرسة 

والنائب 

 كادميي األ

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة  هلذه

وحتدد بالنسبة 

  املئوية 

 ( % ) 

من داخل 

املدرسة أو من 

الدعم 

اتمعي إن 

 وجد 

منسق البحث 

أو النائب 

األكادميي أو 

رئيس اللجنة 

التنفيذية 

 للبحث العلمي 

حسب 

تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات 

  تقرير متابعة 

 ملفات توثيق

  . كأهداف إجرائية في الخطة دراجهاالخطة ومن ثم إ حصر احتياجات تدريبية للمعلمين في البحث العلمي قبل كتابةيرجى عمل  *
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  م 2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  اإلجرائية طةاخل

  اهلدف العام 

 نشر ثقافة البحث العلمي

  األهداف املرحلية 

 العلمي الداخلية مسابقات البحث إجراء 

   اإلجرائية هدافاأل*
 

 اإلجراءات*

 التنفيذية

 عن التنفيذ املسؤول الزمن

 مؤشرات النجاح 

 اتمعي الدعم

 مادي أو معنوي

 )وجد إن(

 التاريخ  املتابعة  مسؤول
 أساليب*

 املساند الرئيسي إىل من املتابعة 

  صياغة أهداف إجرائية

   تتضمن 

مراحل املشاركة يف 

 املسابقات الداخلية

 معرض- األقسام  (داخل

 األحباث الداخلي باملدرسة)
 

 
 
  
 

 وضع

 اإلجراءات

 التنفيذية 

يتم حتديدها  

من قبل قسم 

البحث العلمي  

مبكتب معايري  

   املناهج

منسق 

البحث 

 وفريق

البحث 

 العلمي 

مدير 

املدرسة 

والنائب 

 األكادميي

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة وحتدد  هلذه

  بالنسبة املئوية

 ( % ) 

من داخل املدرسة 

أو من الدعم 

 اتمعي إن وجد 

منسق البحث أو 

النائب األكادميي 

أو رئيس اللجنة 

التنفيذية للبحث 

 العلمي 

حسب تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات

تقرير 

  متابعة 

ملفات 

 توثيق

  *تنظيم آليات املسابقة وإجراءاتها وكتابة تقرير املسابقة وتقيمها 
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  م 2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  ةاإلجرائي طةاخل

  اهلدف العام 

 نشر ثقافة البحث العلمي

  األهداف املرحلية 

   شراكات جمتمعيةبناء 

  اإلجرائية األهداف
 اإلجراءات

 التنفيذية

 عن التنفيذ املسؤول الزمن

 مؤشرات النجاح 

 اتمعي الدعم

 مادي أو معنوي

 )وجد إن(

 اريخ الت املتابعة  مسؤول
 أساليب

 املساند  الرئيسي إىل من املتابعة 

  صياغة أهداف إجرائية 

  تتضمن  
  عمل  فعاليات، مؤمترات، ورش

  أو 

  املسابقات اخلارجية   

  " تنظيم او مشاركة " 

 القطري) اتمع  (مؤسسات

 

 

  

 وضع

 اإلجراءات

 التنفيذية 

  

 خطة حسب

 املدرسة

 السنوية 

منسق 

البحث 

 وفريق

البحث 

 علمي ال

مدير 

املدرسة 

والنائب 

 األكادميي

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة  هلذه

وحتدد بالنسبة 

  املئوية 

 ( % ) 

من داخل 

املدرسة أو من 

الدعم 

اتمعي إن 

 وجد 

منسق البحث 

أو النائب 

األكادميي أو 

رئيس اللجنة 

التنفيذية 

 للبحث العلمي

حسب 

تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات 

خطة 

  العمل

 السجالت
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  م  2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  اإلجرائية طةاخل

  اهلدف العام 

 نشر ثقافة البحث العلمي

  األهداف املرحلية 

 2017واملعلمني  ألحباث الطلبةالتاسع املعرض الوطني السنوي املشاركة يف 

   اإلجرائية األهداف
 

 اإلجراءات

 التنفيذية

 يذعن التنف املسؤول الزمن

 مؤشرات النجاح 

 اتمعي الدعم

 مادي أو معنوي

 )وجد إن(

 التاريخ  املتابعة  مسؤول
 أساليب

 املساند  الرئيسي إىل من املتابعة 

  صياغة أهداف إجرائية 

   تتضمن 

مراحل املشاركة يف 

املعرض الوطني 

الطلبة    السنوي ألحباث
 

 
 
 
  
 

 وضع

 اإلجراءات

 التنفيذية 

يتم حتديدها  

من قبل قسم 

البحث العلمي  

مبكتب معايري  

 املناهج 

منسق 

البحث 

 وفريق

البحث 

 العلمي 

مدير 

املدرسة 

والنائب 

 األكادميي

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة  هلذه

وحتدد بالنسبة 

  املئوية 

 ( % ) 

من داخل 

املدرسة أو من 

الدعم 

اتمعي إن 

 وجد 

منسق البحث 

أو النائب 

األكادميي أو 

س اللجنة رئي

التنفيذية 

 للبحث العلمي 

حسب 

تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات

تقرير 

  متابعة 

ملفات 

 توثيق
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  م 2021- 2020ي للبحث العلمي للعام األكادمي  اإلجرائية طةاخل

  اهلدف العام 

 نشر ثقافة البحث العلمي

  األهداف املرحلية 

 ) (اختياري الدوليةمسابقات البحث العلمي املشاركة يف 

   اإلجرائية هدافاأل
 

 اإلجراءات

 التنفيذية

 عن التنفيذ املسؤول الزمن

 مؤشرات النجاح 

  اتمعي  الدعم 

  مادي   أو   معنوي

 ) وجد   إن ( 

 التاريخ  املتابعة  مسؤول
 أساليب

 املساند  الرئيسي إىل من املتابعة 

  صياغة أهداف إجرائية

  تتضمن

املشاركة يف 

  املسابقات الدولية

 (إن وجدت)
 

 
 

 اإلجراءات وضع

 التنفيذية 

  

 خطة حسب

 املدرسة

 السنوية

منسق 

البحث 

 وفريق

البحث 

 العلمي 

مدير 

املدرسة 

والنائب 

 األكادميي

 رصد من البد

 النجاح مؤشرات

املرحلة  هلذه

وحتدد بالنسبة 

  املئوية 

 ( % ) 

من داخل 

املدرسة أو من 

الدعم 

اتمعي إن 

 وجد 

منسق البحث 

أو النائب 

أو األكادميي 

رئيس اللجنة 

التنفيذية 

 للبحث العلمي

  

حسب 

تاريخ 

 املتابعة

  استبيانات

تقرير 

  متابعة 

ملفات 

 توثيق

  


