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الرسالة
تقديم خدمات تربوية وتعميمية بكفاءة وفاعمية لممستفيدين من التعميم العام،
باالستثمار األمثل لمموارد المتاحة ،والشراكة المجتمعية ،تحقيقاً لمتنمية
المستدامة

القيم
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هقذهت:
إْ ذٛظ ٗ١أ٘ذاف اٌّؤعغح اٌرؼٍ١ّ١ح ٔؽ ٛذٍث١ح اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذٔٚ ٓ٠ؽ ٛاٌّغرمثً أطثػ
اٌّطٍة األوصش إٌؽاؼا ً ٚضشٚسج ف ٟػظش الرظاد اٌّؼشفح ،ؼ١س اٌرؽذ٠اخ ذرٕاِ ٝأِاَ اٌرؼٍ٘ٚ ُ١زا ٠رطٍة
ص٠ادج ِشٔٚح ٚعشػح االعرعاتح ف ٟإداسج اٌّؤعغاخ اٌرؼٍ١ّ١ح ٚذٛظِّ ٗ١اسعاخ ٚخطظ ٚتشاِط اإلداسج ٔؽٛ
ذٍث١ح اؼر١اظاخ ٚذٛلؼاخ اٌّغرف١ذ.ٓ٠
إٕٔا ٔذسن أْ ِعرّؼٕا ِٚذاسعٕا ٚطالتٕا ٠رطٍؼٔ ْٛؽِ ٛغرمثً أوصش ذّ١ضاً ٌ ،زٌه ػٍٕ١ا أْ ٔؼًّ تزواء ِٓ
أظً ذّى ٓ١طالتٕا ِٚذاسعٕا ِٓ اٌمذسج ػٍ ٝذؽم١ك أػٍِ ٝؼا١٠ش اٌعٛدج ٚاٌرّ١ض اٌؼاٌّ١ح.

السيبست العبهت:
 .1السيبست العبهت الوتعلقت بذوس القيبدة:

 دػُ سؼٍح اٌرّ١ض ِٓ خالي ذٛظ ٗ١ظّ١غ خطظ ٚأٔشطح إداسذٕا ٔؽ ٛذٍث١ح اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ
اٌّغرف١ذ. ٓ٠
 دػُ سؼٍح اٌرّ١ض ِٓ خالي اٌّٛافمح ٚاػرّاد أفىاس اٌرؽغ ٓ١إٌّثصمح ِٓ اظرّاػاخ فشق اٌؼًّ .
()1
 ذٛف١ش اٌذػُ اٌّادٚ ٞاٌّؼٌٕ ٞٛفشق اٌؼًّ

 .2السيبست العبهت الوتعلقت بفشق العول:

 أّ٘١ح اٌؼًّ ٚفك ِٕٙع١ح اٌؼًّ اٌّؽذدج ٌشؼٍح اٌرّ١ض .
 اٌرشو١ض ٚاعرذاِح اٌرؽغ ٓ١اٌّغرّش ٌألداء ٚفك أفضً اٌّّاسعاخ ٚأػٍِ ٝؼا١٠ش اٌعٛدج .
 أّ٘١ح ذط٠ٛش ٔظُ ل١اط ظٛدج أدائٕا .

 .3السيبست العبهت الوتعلقت ببلعبهلين:

 أّ٘١ح اٌؽّاط ٚاٌّشاسوح ف ٟسؼٍرٕا ٔؽ ٛاٌرّ١ض .
 أّ٘١ح ذمذِ ُ٠مرشؼاخ اٌرؽغٚ ٓ١األفىاس اإلتذاػ١ح .
 اٌرشو١ض ػٍ ٝذٕف١ز اٌرؽغٕ١اخ اٌّطٍٛتح ٚاٌؼًّ اٌّغرّش إلعؼاد اٌّغرف١ذ .
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الوهبم :
٠غاػذ ٚطف ِٙاَ وً ِغرِ ِٓ ٜٛغر٠ٛاخ اٌ١ٙىً اٌرٕظ ّٟ١ػٍ ٝذؽم١ك أ٘ذاف اٌعٛدج تألظٝ
فاػٍ١ح ٠ٚ ،ضّٓ ٚضٛغ األدٚاس ٚاٌّغؤ١ٌٚاخ ٌر١غ١ش األػّاي ٚاألٔشطح إلؼذاز اٌؽ٠ٛ١ح
ٚاٌّشٔٚح فٔ ٟظاَ اٌعٛدج داخً اإلداسج .
ههبم هجلس إداسة الجىدة
 - 1ذٛظ ٗ١اإلداسج ٔؽ ٛذٍث١ح اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذ. ٓ٠
 - 2اػرّاد اٌخطح االعرشاذ١ع١ح ٌٍعٛدج ف ٟاإلداسج .
 - 3ذٛف١ش اٌّٛاسد اٌثشش٠ح ٚاٌّاد٠ح ٌذػُ ٔعاغ اٌخطح االعرشاذ١ع١ح ف ٟاإلداسج .
 - 4االطالع ػٍ ٝاٌرماس٠ش اٌّشفٛػح ِٓ فش٠ك إداسج اٌعٛدج تاإلداسج ٚاذخار اٌمشاساخ اٌذاػّح
ٌٙا .
ِٕ - 5الشح ٚاػرّاد ِمرشؼاخ فشق اٌرؽغ. ٓ١
 - 6االطالع اٌذٚس ٞػٍٔ ٝرائط اٌرغز٠ح اٌشاظؼح ِٓ اٌّغرف١ذ. ٓ٠
 - 7ذىش ُ٠فشق اٌرؽغ. ٓ١
ِ - 8راتؼح ذؽمك األ٘ذاف اٌغٕ٠ٛح ٌخطح اٌعٛدج االعرشاذ١ع١ح ٌإلداسج .
ههبم فشيك إداسة الجىدة
ٚ - 1ضغ اٌخطح االعرشاذ١ع١ح ٌٍعٛدج ف ٟاإلداسج .
 - 2إػذاد ذماس٠ش دٚس٠ح ػٓ ػٍّ١اخ اٌعٛدج ف ٟاإلداسج .
 - 3إظشاء ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٌ ٟإلداسج تشىً دٚس. ٞ
 - 4ذمذ ُ٠اٌذػُ االعرشاسٚ ٞاٌرذس٠ة ٌفشق ذؽغ ٓ١اٌعٛدج ف ٟاإلداسج .
ِ - 5راتؼح ػٍّ١اخ ٔظاَ االلرشاؼاخ ٔٚظاَ اٌشىا ٜٚف ٟاإلداسج .
 - 6اٌرٕغ١ك ِغ ظٙاخ خاسظ١ح ِرخظظح ف ٟاٌعٛدج إلظشاء ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌخاسظٌٍ ٟعٛدج
ف ٟاإلداسج .
 - 7ؼفظ اٌغعالخ ٚاٌٛشائك اٌخاطح تٕظاَ إداسج اٌعٛدج ف ٟاإلداسج .
 - 8الرشاغ ذىش ُ٠فشق اٌرؽغ. ٓ١
ههبم فشيك التحسين
٠ - 1م َٛلائذ فش٠ك اٌرؽغ ٓ١تاخر١اس أػضاء اٌفش٠ك إٌّاعثٌ ٓ١رؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح ((
اٌرؽغٚ )) ٓ١اٌز٠ ٓ٠رشاٚغ ػذدُ٘ ت ) 6-4 ( ٓ١أػضاء .
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٠ - 2م َٛلائذ فش٠ك اٌرؽغ ٓ١تذػٛج اٌفش٠ك ٌالظرّاع أعثٛػ١ا ً ٌّذج عاػرٌ ٓ١رؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح ((
ِششٚع اٌرؽغ. )) ٓ١
٠ - 3م َٛفش٠ك اٌرؽغ ٓ١تاخر١اس اٌؼٍّ١ح (( ِششٚع اٌرؽغ )) ٓ١اٌّشاد ذؽغ. ٕٗ١
ِششٚع
٠ - 4شطذ ٚتاعرّشاس ِرطٍثاخ اٌّغرف١ذ( ٓ٠اٌذاخٍٚ ٓ١١اٌخاسظٌٍ )ٓ١١ؼٍّ١ح ((
اٌرؽغ. )) ٓ١
٠ - 5مرشغ األفىاس (( اٌؼظف اٌزٕ٘. )) ٟ
ٛ٠ - 6شك اٌؼٍّ١ح (( ِششٚع اٌرؽغ )) ٓ١لثً ٚتؼذ اٌرؽغ. ٓ١
٠ - 7ؼذ ذماس٠ش دٚس٠ح تٕرائط اظرّاػٗ ٠ٚشفؼٙا إٌ ٝفش٠ك إداسج اٌعٛدج .
 - 8الرشاغ ذؽغٕ١اخ اٌؼٍّ١ح .
 - 9اعرمثاي ِمرشؼاخ ٚشىا ٜٚاٌّغرف١ذ( ٓ٠اٌذاخٍٚ ٓ١١اٌخاسظ )ٓ١١ػٓ طش٠ك ٔظاَ
اٌّمرشؼاخ ٚاٌشىا ٜٚف ٟاإلداسج (تش٠ذ إٌىرش٘ ، ٟٔٚاذف  ،فاوظ  ،طٕذٚق االلرشاؼاخ).
ِششٚع
- 10ذضِّ ٓ١مرشؼاخ ٚشىا ٜٚاٌّغرف١ذ ٓ٠وماػذج سئ١غ١ح ػٕذ ذؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح ((
اٌرؽغٚ )) ٓ١اٌؼًّ تألظ ٝؼذ ٌعؼً اٌؼٍّ١ح ذماتً اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذِٓ ٓ٠
اٌؼٍّ١ح (( ِششٚع اٌرؽغ. )) ٓ١
- 11االؼرفاي تأعاصاخ فش٠ك اٌرؽغ. ٓ١
- 12اٌرٛاطً ِغ فشق اٌرؽغ ٓ١األخش ٜف ٟؼاي وأد اٌؼٍّ١ح اٌّشاد ذؽغٕٙ١ا ذرذاخً ِغ ِٙاَ
إداساخ ٚألغاَ أخش. ٜ
- 13سطذ األفىاس اٌّمرشؼح ِٓ اٌّغرف١ذٚ ٓ٠ت١اْ ِا ٔفز ِٕٙا ِٚا ٌُ ٕ٠فز .
- 14ظّغ اٌث١أاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌؼٍّ١ح (( ِششٚع اٌرؽغ. )) ٓ١
التعليوبث الخبصت بتشغيل فشيك التحسين
٠ - 1غرخذَ فش٠ك اٌرؽغ ٓ١أدٚاخ اٌعٛدج ِصً (اٌؼظف اٌزٕ٘ ،ٟأداج اٌغثة ٚإٌر١عح "ػظُ
اٌغّىح"ِ ،خطظ تاس٠رِ ،ٛخطظ أغ١اب اٌؼٍّ١ح ،ذؽٍِ ً١عاالخ اٌمٚ ٜٛاٌضؼف ،طٛخ
اٌّغرف١ذ).
٠ - 2ؽراض فش٠ك اٌرؽغ ٓ١إٌ ٝذذس٠ة ػٍ ٝأدٚاخ اٌعٛدج لثً تذء اظرّاػاذٗ .
٠ - 3شىً فش٠ك اٌرؽغٌ ٓ١غشع ذؽغ ٓ١ػٍّ١ح ِؽذدج ف ٟاإلداسج  /اٌمغُ  /اٌٛؼذج  /اٌّشوض .
٠ - 4غرّش فش٠ك اٌرؽغ ٓ١ف ٟاظرّاػاذٗ (أوصش ِٓ ِشج) إٌ ٝأْ ٠رٛطً إٌ ٝذؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح
ٚفك اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذِٕٙ ٓ٠ا .
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 - 5فش٠ك اٌرؽغ ٓ١غشضٗ األعاع ٟإٔراض ؼٍٛي ٌّشىالخ اٌؼًّ ٚذؽغ ٓ١اٌؼٍّ١اخ ٚال ٠ؼرثش
ٌعٕح ذخشض ترٛط١اخ .
 - 6ذؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح ٠ؼٕ: ٟ
 اٌرىٍفح األلً ف ( ٟاٌعٙذ  ،اٌّٛاسد  ،اٌٛلد ) .
 اٌرمٍ ِٓ ً١اٌفالذ ٚاألخطاء .
 إٌغاء األٔشطح اٌر ٟذؼ١ك اٌؼٍّ١ح ٚاٌر ٟال ذمذَ فائذج "لّ١ح" .
 اٌرشو١ض ػٍِ ٝرطٍثاخ اٌّغرف١ذ ِٓ اٌؼٍّ١ح ٚذؽغٕٙ١ا تٕا ًء ػٍ٘ ٝزٖ اٌّرطٍثاخ .
نوىرج التقىين الزاتي في إداستنب

( )1

اإلداسة العليب
( ِذ٠ش اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍ) ُ١

فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

ذمش٠ش إٌرائط
ٌىً ظٙح

ظّغ اٌّؼٍِٛاخ ِٓ
اإلداساخ ٚاٌٛؼذاخ
ٚاٌّشاوض

ِشالثح ػٍّ١ح
اٌرؽغٓ١

ذؽٍ ً١اٌّؼٍِٛاخ
ٚاألعثاب ٚذؽذ٠ذ ِعاالخ
اٌمٛج ٚفشص اٌرؽغٓ١

ذٕف١ز اٌرؽغٕ١اخ

ذمش٠ش عٕٞٛ

( )1إٌّٛرض ِٓ إػذاد فش٠ك ػًّ ِشوض اٌٍّه فٙذ تٓ ػثذاٌؼض٠ض ٌٍعٛدج
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آليبث العول وفك نوىرج التقىين الزاتي :
اٌغشع ِٓ ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟف ٟإداسذٕا :
 ذؽغ ٓ١ظٛدج اٌخذِح اٌّمذِح ٌٍّغرف١ذ( ٓ٠اٌذاخٍ – ٓ١١اٌخاسظ)ٓ١١
 اٌرّ١ض تعٛدج األداء ِٓ خالي اٌؼًّ اٌزوٌّ ٟماتٍح أ ٚذعاٚص ِؼا١٠ش ظٛائض اٌعٛدج ٚاٌرّ١ض.
 اٌرشو١ض ف ٟاٌّشؼٍح األ ٌٝٚف ٟػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟػٍ ٝذم ُ٠ٛأداء إداسذٕا ِماتً ِؼا١٠ش ظٛائض اٌرّ١ض.

هتطلببث عوليت التقىين الزاتي :
م
1
2
3
4
5
6
7

اإلجشاء
ذشى ً١فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟتمشاس ِٓ عؼادج اٌّذ٠ش اٌؼاَ.
( ػذد أػضاء اٌفش٠ك  – 7سئ١ظ ٌٍفش٠ك  6 ٚأػضاء )
ذذس٠ة فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
إػذاد خطح ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
اظرّاع فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذِ ٟغ وً إداسج ٚ /ؼذج ِ /شوض ػٍ ٝؼذج
ٌعّغ اٌّؼٍِٛاخ
وراتح ذمش٠ش تٕرائط ذم ُ٠ٛوً ظٙح ( إداسج ٚ /ؼذج ِ /شوض )
ذؽٍ ً١ذماس٠ش ٔرائط ذم ُ٠ٛاٌعٙاخ ( إداسج ٚ /ؼذج ِ /شوض ) ِغ
ذؽذ٠ذ ِعاالخ اٌرؽغٚ ٓ١فك اٌّؼا١٠ش
ذشىٚ ً١ذذس٠ة فشق ذؽغٚ ٓ١فك ِعاالخ اٌرؽغ ٓ١اٌّؽذدج

8

ذٕف١ز ِعاالخ اٌرؽغٓ١

9

ِشالثح ذؽغٓ أداء اإلداساخ ف ٟضٛء اٌّؼا١٠ش ِٓ خالي اٌرؽمك ِٓ
إٔعاص ِعاالخ اٌرؽغٓ١

 10إػذاد ذمش٠ش ػاَ ؼٛي ِذ ٜاٌرمذَ ف ٟذؽغ ٓ١األداء ٚفك اٌّؼا١٠ش
االؼرفاي اٌغٕ ٞٛتئٔعاصاخ ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٚ ٟذىش ُ٠فش٠ك اٌرمُ٠ٛ
اٌزاذٚ ٟاإلداساخ  /اٌٛؼذاخ  /اٌّشاوض اٌر ٟذّ١ضخ تّشاسورٙا فٟ
12
ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٚ ٟإؼذاز ذؽغٕ١اخ ألدائٙا ٚ ،ذىش ُ٠اٌعٙح
االعرشاس٠ح ( ؼفً لظض إٌعاغ )

الوسؤوليت

الذعن االستشبسي

( )1

ِىرة عؼادج اٌّذ٠ش اٌؼاَ
ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج
فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج

فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج

فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج

فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
اإلداساخ  /اٌٛؼذاخ /
اٌّشاوض
اإلداساخ  /اٌٛؼذاخ /
اٌّشاوض
فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج
فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج
ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج

ِشوض اٌٍّه فٙذ ٌٍعٛدج
إداسج اإلػالَ اٌرشتٞٛ
ٚاٌؼاللاخ اٌؼاِح تاإلداسج

(ِ )1الؼظح ٘اِح  :اٌذػُ االعرشاس ٞال ٠ؼٕ ٟتاٌضشٚسج اٌؽضٛس ِغ فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟف ٟظّ١غ ِشاؼً اٌؼٍّ١ح تً ٠مذَ اٌخثشج
اٌفٕ١ح ف ٟؼاٌح اٌطٍة ِٓ فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟأ ٚاإلداساخ ٚاٌٛؼذاخ ٚاٌّشاوض .
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المممكة العربية السعودية
و ازرة التعميم
اإلدارة العامة لمتعميم بمحافظة األحساء
ق ٍ
رؤيتنا  :الريادة في بناء ٍ
جيل وا ٍع خال ٍ
منتم لوطنه

هخطط هنهجيت عول فشيك التقىين الزاتي وهششذي التويز
الخطىاث

الوىضىع

1

ذشى ً١فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
ٚاخر١اس لائذ اٌفش٠ك

2

ذذس٠ة فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
ػٍِٕٙ ٝع١ح سؼٍح اٌرّ١ض

3

ذشىِ ً١ششذ ٞاٌرّ١ض

4

ذذس٠ة ِششذ ٞاٌرّ١ض

الوسئىليت

الوهبم

اإلداسج اٌؼٍ١ا

 -1ذٛظ ٗ١اإلداسج ٔؽ ٛذٍث١ح اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذ. ٓ٠
 -2اػرّاد اٌخطح اإلعرشاذ١ع١ح ٌٍعٛدج ف ٟاإلداسج .
 -3ذٛف١ش اٌّٛاسد اٌثشش٠ح ٚاٌّاد٠ح ٌذػُ ٔعاغ اٌخطح اإلعرشاذ١ع١ح فٟ
اإلداسج .
 -4االطالع ػٍ ٝاٌرماس٠ش اٌّشفٛػح ِٓ فش٠ك إداسج اٌعٛدج تاإلداسج
ٚاذخار اٌمشاساخ اٌذاػّح ٌٙا .
ِٕ -5الشح ٚاػرّاد ِمرشؼاخ فشق اٌرؽغ. ٓ١
 -6االطالع اٌذٚس ٞػٍٔ ٝرائط اٌرغز٠ح اٌشاظؼح ِٓ اٌّغرف١ذ. ٓ٠
 -7ذىش ُ٠فشق اٌرؽغ. ٓ١
ِ -8راتؼح ذؽمك األ٘ذاف اٌغٕ٠ٛح ٌخطح اٌعٛدج اإلعرشاذ١ع١ح ٌإلداسج.

لائذ فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
ِشوض اٌٍّه فٙذ تٓ
ػثذاٌؼض٠ض ٌٍعٛدج

■ ٠م َٛلائذ فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ ٟتاٌرٕغ١ك ِغ اٌّشوض ٌرؽذ٠ذ ِٛػذ ذذس٠ة
اٌفش٠ك .
■ ٠م َٛاٌّشوض ف٘ ٟزٖ اٌّشؼٍح تاألٔشطح اٌخاطح تؼٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ.ٟ

فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ

 .1اٌرٛاطً ِغ فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ. ٟ
 .2ذؽذ٠ذ ٔماط اٌمٛج ٚفشص ذؽغ ٓ١أداء اإلداسج أ ٚاٌٛؼذج اٌر٠ ٟرثغ ٌٙا
ٚفك ِؼا١٠ش اٌرّ١ض اٌر٠ ٟؽذد٘ا فش٠ك اٌرم ُ٠ٛاٌزاذٟ
 .3ؼفظ اٌغعالخ ٚاٌٛشائك اٌخاطح تاٌرّ١ض (ِؼا١٠ش اٌرّ١ضٔ ،رائط ذمُ١١
أداء اإلداسج اٌرٕ٠ ٟرّ ٟإٌٙ١ا) .
 .4إػذاد اٌرماس٠ش اٌخاطح تٕرائط ػٍّ١ح اٌرم ُ٠ٛاٌزاذ. ٟ
 .5الرشاغ ذشى ً١فشق اٌرؽغ ٓ١ف ٟاإلداسج اٌرٕ٠ ٟرّ ٟإٌٙ١ا .
٠ .6مٛد فش٠ك اٌرؽغ ٓ١ف ٟاإلداسج اٌرٕ٠ ٟرّ ٟإٌٙ١ا .

هالحظبث

■ ٠رُ اخر١اس ِششذ ٌٍرّ١ض ف ٟوً إداسج
ٚٚؼذج ف ٟإداسج اٌرشت١ح ٚاٌرؼٍ ُ١تّغّٝ
" ِششذ اٌرّ١ض " ٠رٛفش ف ٗ١طفاخ
اٌّثادسج ٚاٌؼًّ ف ٟفش٠ك ٚاٌمذسج ػٍٝ
اٌرٛاطً ٚوراتح اٌرماس٠ش .

ِشوض اٌٍّه فٙذ تٓ
ػثذاٌؼض٠ض ٌٍعٛدج
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المممكة العربية السعودية
و ازرة التعميم
اإلدارة العامة لمتعميم بمحافظة األحساء
ق ٍ
رؤيتنا  :الريادة في بناء ٍ
اع خال ٍ
منتم لوطنه
جيل و ٍ

الخطىاث

الوىضىع

5

ذشى ً١فش٠ك اٌرؽغٓ١

6

ذذس٠ة فش٠ك اٌرؽغٓ١

الوسئىليت

الوهبم

هالحظبث

■ ٠رُ اخر١اس فش٠ك اٌرؽغ ِٓ ٓ١اٌؼآٍِ١
ِذ٠ش اإلداسج تاٌرٕغ١ك ِغ ٠ .1م َٛلائذ فش٠ك اٌرؽغ ٓ١تاخر١اس أػضاء اٌفش٠ك إٌّاعثٌ ٓ١رؽغٓ١
اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغٚ )ٓ١اٌز٠ ٓ٠رشاٚغ ػذدُ٘ ت ) 6 - 4 ( ٓ١أػضاء .ف ٟاإلداسج ٔفغٙا ٠ٚرٛفش ف ٟاٌفش٠ك
ِششذ اٌرّ١ض
٠ .2م َٛلائذ فش٠ك اٌرؽغ ٓ١تذػٛج اٌفش٠ك ٌالظرّاع أعثٛػ١ا ً ٌّذج عاػر ٓ١طفاخ اٌؼًّ اٌعّاػٚ ٟاؼرشاَ ٚذمذ٠ش
أفىاس ا٢خشٚ ، ٓ٠اٌمذسج ػٍ ٝاٌظثش ،
ٌرؽغ ٓ١اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغ. )ٓ١
٠ .3م َٛفش٠ك اٌرؽغ ٓ١تاخر١اس اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغ )ٓ١اٌّشاد ذؽغِٚ .ٕٗ١شالثح ٔرائط ٌرؽغ. ٓ١
٠ .4شطذ ٚتاعرّشاس ِرطٍثاخ اٌّغرف١ذ( ٓ٠اٌذاخٍٚ ٓ١١اٌخاسظٌٍ )ٓ١١ؼٍّ١ح
(ِششٚع اٌرؽغ. )ٓ١
٠ .5مرشغ األفىاس (اٌؼظف اٌزٕ٘. )ٟ
ٛ٠ .6شك اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغ )ٓ١لثً ٚتؼذ اٌرؽغ.ٓ١
٠ .7ؼذ ذماس٠ش دٚس٠ح تٕرائط اظرّاػٗ ٠ٚشفؼٙا إٌ ٝفش٠ك إداسج اٌعٛدج .
 .8الرشاغ ذؽغٕ١اخ اٌؼٍّ١ح .
 .9اعرمثاي ِمرشؼاخ ٚشىا ٜٚاٌّغرف١ذ( ٓ٠اٌذاخٍٚ ٓ١١اٌخاسظ )ٓ١١ػٓ
طش٠ك ٔظاَ اٌّمرشؼاخ ٚاٌشىا ٜٚف ٟاإلداسج (تش٠ذ إٌىرش٘ ، ٟٔٚاذف ،
فاوظ  ،طٕذٚق االلرشاؼاخ) .
 .10ذضِّ ٓ١مرشؼاخ ٚشىا ٜٚاٌّغرف١ذ ٓ٠وماػذج سئ١غ١ح ػٕذ ذؽغٓ١
اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغٚ )ٓ١اٌؼًّ تألظ ٝؼذ ٌعؼً اٌؼٍّ١ح ذماتً
اؼر١اظاخ ٚذطٍؼاخ اٌّغرف١ذ ِٓ ٓ٠اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغ. )ٓ١
 .11االؼرفاي تأعاصاخ فش٠ك اٌرؽغ. ٓ١
 .12اٌرٛاطً ِغ فشق اٌرؽغ ٓ١األخش ٜف ٟؼاي وأد اٌؼٍّ١ح اٌّشاد
ذؽغٕٙ١ا ذرذاخً ِغ ِٙاَ إداساخ ٚألغاَ أخش. ٜ
 .13سطذ األفىاس اٌّمرشؼح ِٓ اٌّغرف١ذٚ ٓ٠ت١اْ ِا ٔفز ِٕٙا ِٚا ٌُ ٕ٠فز.
 .14ظّغ اٌث١أاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌؼٍّ١ح (ِششٚع اٌرؽغ. )ٓ١
٠م َٛاٌّشوض ترذس٠ة فش٠ك اٌرؽغٚ ٓ١فك اٌّشاؼً اٌراٌ١ح :
ِشوض اٌٍّه فٙذ تٓ
ػثذاٌؼض٠ض ٌٍعٛدج تاٌرٕغ١ك اٌّشؼٍح األِ : ٌٝٚف َٛٙاٌعٛدج .
اٌّشؼٍح اٌصأ١ح  :أدٚاخ اٌرؽغ ٓ١اٌّغرّش .
ِغ ِششذ اٌرّ١ض
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