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ايزٜاد٠                               

ٌٍ ٚاٍع خالٍم  يف بٓاء جٝ

ٍِ يٛطٓ٘   ..َٓت

تكددددددددد ِٜ خددددددددد َا  تزبٜٛددددددددد١ 

ٚتعًُٝٝدددد١ف به دددداء٠ ٚ ا ًٝدددد١   

يًُضدددددت ٝ ٜٔ َدددددٔ ايتعًدددددِٝ 

ايعدددددداّف بارصددددددت ُار ا َ ددددددٌ 

يًُددددٛارد اةتاادددد١ ٚاي ددددزان١  

اجملتُعٝدد١ف يكٝكددات يًتُٓٝددد١   

 .اةضت ا١َ 

–

 ايع ٍ ارارتاّ  ايضال١َ ارتكإ  اةٛاط١ٓ
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ْزصخ ايٛرء يٛيٞ ا َز ٚارْتُاء يًٛطٔف ٚحنا ظ   ٢ً 

 .َهْٛات٘ ٚٚا ت٘ ٚأصايت٘ َٚهتضبات٘

ْٓجش أ ُايٓا مب١ٝٓٗ  اي١ٝ اجلٛد٠ف ْٚٛظف ايتحضني 

 .اةضتُز يف ايٛصٍٛ إىل ايتُٝش يف اخل ١َ

ًْتشّ بتحكٝل تها ؤ اي زص بٓشا١ٖ ٚش ا ١ٝ ْٚكّٛ 

 .بأ ُايٓا مبا ٜضُٔ اإلْصاف ٚا ظ احلكٛم

ْٗتِ باةعا١ًَ احلض١ٓ ٚاارتاّ ا ْظ١ُ ٚايٛقت ٚاحلٛار؛ 

 .تعشٜشات يًعالقا  اإلْضا١ْٝ اةتٛاس١ْ

ْعٌُ  ٢ً ْ ز ثكا ١ ايضال١َ ٚتأَني اشرتاطاتٗا 

 .ٚتطبٝل َتطًباتٗا

1 

3 

4 

2 

5 
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 َٝ ام أخالقٞ حيهِ ايضًٛى ٚايتٛج٘ ٚاختاذ ايكزارا 

 : ايكِٝ ايعاة١ٝ 

ّ  ٚدلُٛ دددددد١ 2000قاَددددددت َٓظُدددددد١ ايْٝٛضددددددهٛ 

يًكدِٝ  ديٝدٌ  ًُدٞ   مجعٝا   اة١ٝ ب راص١ ٚبٓداء  

 اي زد١ٜ
  ب  ايعشٜش احلز  أدٚا  َ رص١ اةضتكبٌف ايتخطٝط ارصرتاتٝجٞ. 
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 التخطيط و التطوير إدارة اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء                                                              

ٚاَِّ   ١ٜٖٛ شعارا  ايكِٝ بتصُِٝ ٜضدتٛاٞ قد٠ٛ احلدزف ايعزبدٞ يف      

ت ا ٞ اةعاْٞ ٚدريتٗاف َٛشًحا بإطار ذٟ اًكا  شزٜط١ٝ أربعف مت دٌ  

ٖذٙ احلًكا  بك١ٝ ايكِٝف يتحدٝط بتد اخٌ َٓضدجِ مبضد٢ُ ايكُٝد١ف      

ٚقد  صدُُت ٖدذٙ احلًكدا      . يتتهاٌَ تًو ايكِٝ اخلُط َع بعضدٗا 

 .  ٢ً شهٌ بص١ُ؛ يً ري١  ٢ً اةضؤٚي١ٝ ٚاريتشاّ بٗذٙ ايكِٝ
ٚتعّبددز رَشٜدد١ احلددزف اةًددٕٛ بًددٕٛ متًددف يف نددٌ َضدد٢ُ قُٝدد١  ددٔ     

َهاْتدد٘ يف ايتعًددِٝ؛ يت ددهٌ تًددو احلددزٚف اةًْٛدد١ دلتُعدد١ ٖتا تددا ذا     

 (.أتعًِ  )دري١ تع١ًُٝٝ 
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 التخطيط و التطوير إدارة اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء                                                              

د إطدار ذٚ أربدع اًكدا  شدزٜط١ٝ َرتابطد١ف صدُُت  ًد٢          1 

 .شهٌ بص١ُ
ددددد دٕٚ أيدف ٚرّ ايتعزٜدف    د اصِ ايك١ُٝ باحلزف ايعزبدٞ    2 

 . ٜت اخٌ َع اًكا  اإلطار دددد
ّٕٛ أاد  ازٚ ٗدا بًدٕٛ      3   د نٌ شعار حيٌُ َض٢ُ ق١ُٝ ي

 .   متًف يُٝ ٌ أا  ازٚف اهلتاف
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و  اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء                                                                          إدارة التخطيط

 التطوير 

ٚمتٝٝدددش ادددزف َدددٔ ندددٌ َضددد٢ُ    اختٝدددار  

ق١ُٝ بًٕٛ متًفف يتُ ٌ تًو احلدزٚف  

     (.أتعًِ)اة١ًْٛ دلتُع١ ن١ًُ 
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