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 انيىو انىطُي 

حتتفم املًهكة انعسبية انسعىدية بيىيها انىطُي يف انيىو األول يٍ امليزاٌ 

 سبتًرب )ايهىل( يٍ كم عاو و ذنك يف \32املىافق 

تأسيسها . ففي يثم هرا انيىو سجم انتازيخ يىند ذكسي تىحيد املًهكة و

 املًهكة انعسبية انسعىدية بعد يهحًة انبطىنة انتي

 .قادها املإسس املهك عبدانعزيز  بٍ عبد انسمحٍ آل سعىد يسمحه اهلل 

 انـشـعــــاز 

 

 

 اهلدف انعاو

تعزيز قيى االَتًاء و انىالء نهديٍ ثى املهيك وانىطٍ ندي جمتًع 

 (. 3222وتسسيخ يُطهقات زؤية املًهكة )انتعهيى 
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 األهداف التفصيلية

 ♦ االػتضاص ثبٌذ٠ٓ االعالِٟ اٌض١ٕف 

 ♦خ ِشبػش اٌٛالء ٌٌٟٛ األِش.إػالء ٚتشع١ 

 ♦ تؼض٠ض ل١ُ اٌّٛاؽٓ اٌظبٌش فٟ ٔفٛط اٌطالة 

 ♦. ٓإثشاص دٚس اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض سصّٗ هللا ٚأثٕبئٗ فٟ ٌُ اٌشًّ ٚتٛص١ذ اٌٛؽ 

 ♦. ٓاالػتضاص ثذٚس ا٢ثبء ٚاألرذاد ٚإعٙبُِٙ فٟ ثٕبء اٌٛؽ 

 ♦. اعتشؼبس ٔؼّخ األِٓ ٚ األِبْ ٚاٌٍضّخ اٌٛؽ١ٕخ 

 ♦ٍِىتغجبد اٌٛؽٓ ٚت١ّٕتٙب.اٌّضبفظخ ػ ٝ 

 ♦. تمذ٠ش اٌّشبس٠غ اٌت٠ّٕٛخ ٚاٌفخش ثٙب 

 ♦. ٓتأط١ً اٌّّبسعبد ٚاٌّجبدساد اإل٠زبث١خ تزبٖ اٌٛؽ 

 زمن التنفيذ
 

 ٘ـ3/2/4442اٌّٛافك  االصذ٠َٛ  ػٓ ثؼذ ِٓ  تجذا اٌفؼب١ٌبد

 ٘ـ41/2/4442 االصذ اٌٝ ٠َٛ 

 مستويات التنفيذ

 ػٓ ثؼذِغتٜٛ اٌّذسعخ ٌإلششاف ٚاالػذاد ٌٙزٖ إٌّبعجخ ( تشى١ً اٌٍزبْ اٌتٕف١ز٠خ ػٍٝ 4

 ( لجً إٌّبعجخ :2

ػٓ ثؼذ ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً ت١ٙئخ اٌجشاِذ ٚاالٔشطخ اعتؼذاد ٌتفؼ١ً إٌّبعجخ 

 اٌتٛاطً االرتّبػٟ 

 ( أحٕبء إٌّبعجخ :3

ٚػشع تّبػٟ ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االر ػٓ ثؼذ  ألبِٗ اصتفبي ػبَ

 ػٓ ثؼذ ٚػشع ِشبسوبد اٌطالة   اٌجشاِذ ٚاالٔشطخ اٌّتٕٛػخ
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 طرق تنفيذ المشروع

 ػٓ ثؼذتشى١ً اٌٍزبْ ٚػمذ ارتّبػبد ثأػؼبء وً ٌزٕخ ♦ 

 اػذاد االػالٔبد إٌّبعجخ ٌتفؼ١ً ٘زٖ إٌّبعجخ ِٓ ِٛػٛػبد ِٕٚشٛساد صبئط١خ ٚ ِمبالد♦ 

 ػٓ ثؼذ . ّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟػجش إٌّظبد اٌّؼتاٌىتش١ٔٚخ 

 ػٓ ثؼذ  ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟاػذاد ِغبثمبد ٚتضف١ضاد ٌٍطالة ♦

ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ػٓ ثؼذ ٚػغ رذٚي ٌشٚاد  اٌفظٛي ٌتطج١ك ر١ّغ االٔشطخ ثشىً ٠ِٟٛ ♦

 . ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ

ك آ١ٌخ اٌتٕف١ز ػٍٝ ِغتٜٛ اٌّذسعخ ٚتشز١غ اٌطالة ٌٍّشبسوخ اػذاد خطخ ِتىبٍِخ ٌتطج١♦

 ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ ثّّبسعخ أٔشطخ تضمك أ٘ذاف االصتفبي

اعتخّبس ٚعبئً اٌتم١ٕخ اٌضذ٠خخ ٚاإلػالَ اٌزذ٠ذ ثبإلػالْ ػٓ ٘زٖ إٌّبعجخ ٚا٠ؼب ثتٛح١ك ♦ 

 ػٓ ثؼذ  خ ثبٌظٛس ٚاٌتم١ٕخ اٌضذ٠خخ ٚاٌٛسل١خ ٚإٌىتش١ٔٚخأػّبي ِٕٚزضاد اٌّذسعخ ٌٙزٖ إٌّبعج

ػٓ تؼض٠ض ِشبػش اٌٛالء ٚاٌٛؽ١ٕخ ثإلبِخ ِغبثمبد ِتٕٛػخ ف١ٕخ ١ِٕٙٚخ إثذاػ١خ ث١ٓ اٌطالة ♦

٠غبػذُ٘ ػٍٝ ِّبسعخ األػّبي اٌّختٍفخ اٌتٟ تؼّك ل١ّخ اٌّٛاؽٕخ ٚتض٠ذ ِٓ اٌّّبسعبد ثؼذ 

 ػٓ ثؼذ .اٌٛؽ١ٕخ اٌٛاػ١خ 

ٚػشع فمشاد  ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟػٓ ثؼذ صتفبي إلبِخ ا♦

 . ػٓ ثؼذ ِتٕٛػخ ِٚشبسوبد اٌطالة
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 لشاس إداسٞ

 ػٓ ثؼذ 01اٌٍزبْ اٌتٕف١ز٠خ ػٍٝ ِغتٜٛ اٌّذسعخ ٌالصتفبي ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ  ثشــأْ: 

 ٘ـ                      4442/ 14/   20اٌتبس٠خ   :                              اٌخ١ّظا١ٌَٛ :     

ٚاٌتٟ تـٕض ػٍـٝ : تى١ٍـف اٌؼـب١ٍِٓ فـٟ اٌّذسعـخ ثأ٠ـخ    21اعتٕبد اً ػٍٝ اٌظالص١خ سلُ 

أػّـبي تمتؼـ١ٙب ؽج١ؼـخ اٌؼّـً اٌتؼ١ٍّـٟ ٚاٌتشثـٛٞ أحٕـبء اٌؼـبَ اٌذساعـٟ، ٚاٌـٛاسدح فـٟ 

 31641463اس اٌـٛصاسٞ سلـُ د١ٌـً اٌظـالص١بد إٌّّٛصـخ ٌمبئـذ اٌّذسعـخ ثـبٌمش

ٚاعتٕبداً إٌٝ ِب ٚسد فٟ اٌذ١ًٌ اٌتٕظ١ّٟ اٌؼٛدح ٌٍّذاسط ٌؼبَ ،   ٘ـ4431/ 4/ 4ٚتـبس٠خ 

ٖ ٚإٌّبرد اٌتشغ١ٍ١خ اٌّضتٍّخ ٚاٌتؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ 4442  

  01تشى١ً اٌٍزبْ اٌتٕف١ز٠خ ػٍٝ ِغتٜٛ اٌّذسعخ ٌالصتفبي ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ فمذ تمشس 

 هـ 1441-1442  ػٓ ثؼذ  ٌٍؼبَ

سعد عبدهللا الشمرانيقائد المدرسة / 
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 ِٙبَ اٌٍزٕخ اٌتٕف١ز٠خ اٌّّٙخ االعُ َ

 لبئذ اٌّذسعخ عؼذ ػجذهللا اٌشّشأٟ 4

ٚاإلششاف ػٍٝ اٌتٕف١ز  ػٓ ثؼذ إػذاد خطخ االصتفبي

الثتىبس اٌتزذ٠ذ ٚاٌتٕٛع ٚاٌّتبثؼخ ِغ اٌتأو١ذ ػٍٝ ا

ػجش إٌّظبد  ٚاالعتذاِخ ٌٍجشاِذ ٚاٌفؼب١ٌبد إٌّفزح

 ػٓ ثؼذ  اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ

 ٚو١ً اٌّذسعخ ػجذاٌشصّٓ ِغفش اٌشّشأٟ 2

ػجش إٌّظبد ػٓ ثؼذ تفؼ١ً االٔشطخ ٚاٌفؼب١ٌبد 

 االصذ٠َٛ  ِٓ  اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ

٘ـ   اٌٝ ٠َٛ االصذ  3/2/4442اٌّٛافك 

  ٘ـ4444/4442ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ   ٘ـ41/2/4442

 اٌّششذ اٌطالثٟ طبٌش خبٌذ اٌشّشأٟ 3

تٛر١ٗ ر١ّغ ِزبالد ٚثشاِذ إٌشبؽ ٌتؼض٠ض ل١ُ االٔتّبء 

ػجش إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً  ٚاٌّٛاؽٕخ

 ػٓ ثؼذ  االرتّبػٟ

 سائذ إٌشبؽ عؼ١ذ ثٓ ػ١ذ 4

ػٓ فؼب١ٌخ اٌاٌطالة ٚتشز١ؼُٙ  ٌٍّشبسوخ فٟ صج ♦ 

 ثؼذ 

تٛف١ش ر١ّغ االصت١بربد ٌٍّٕبشؾ ٌٍطالة اٌخبطخ ♦ 

 ػٓ ثؼذ اٌّذسعخ  ثٙزٖ االصتفب١ٌخ فٟ

5 
 طبٌش ص١ذس

 ػجذهللا ا٠ًٌّٛٙ

 ِؼٍُ اٌجذ١ٔخ

 ِؼٍُ اٌف١ٕخ

إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ ت١ٙئخ 

 ثؼذ ػٓ إللبِخ االٔشطخ ٚاٌجشاِذ 

 عؼ١ذ ثٓ ػ١ذ 6
ِٕغك اٌششاوخ 

 اٌّزتّؼ١خ

ػجش إثشاص فؼب١ٌبد االصتفبي ٚاٌّشبسوخ اٌّزتّؼ١خ 

 ػٓ ثؼذ  إٌّظبد اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ

 عؼ١ذ ثٓ ػ١ذ 1
إٌّغك 

 االػالِٟ

اعتخّبس ٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ ٚاإلػالَ اٌزذ٠ذ فٟ 

ٌؼبَ إثشاص ِشبػش اٌطالة ٚأػّبٌُٙ اإلثذاػ١خ ٌٍشأٞ ا

 ػٓ ثؼذ اٌّزتّؼٟ 

 عؼ١ذ ثٓ ػ١ذ 3
ِششفٟ 

 اٌّزبالد

ػجش إٌّظبد  اششان االعشح فٟ ثؼغ اٌفؼب١ٌبد إٌّفزح

 ػٓ ثؼذ  اٌّؼتّذح ٚٚعبئً اٌتٛاطً االرتّبػٟ

 سائذ إٌشبؽ  عؼ١ذ ثٓ ػ١ذ 0
سفغ اٌتمش٠ش اٌختبِٟ ألٔشطخ ٚفؼب١ٌبد اٌّذسعخ فٟ ٘زٖ 

 إٌّبعجخ
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 ػٓ ثؼذ 01صتفبي ثب١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ اال ا١ٌخ تٕف١ز ثشٔبِذ

تٕفز اٌّٙبَ ػٓ ثؼذ ِغتف١ذ٠ٓ فٟ رٌه ِٓ اٌتطج١مبد اإلٌىتش١ٔٚخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚعبئً  -4

 .اٌتٛاطً االخشٜ

تٕفز ر١ّغ اٌّٙبَ ػٓ ثؼذ ٚاالعتفبدح فٟ رٌه ِٓ ِٕظخ ِذسعتٟ ٚغ١ش٘ب ِٓ  -2

 شغ١ٍ١خ ٌٍجشٔبِذاٌتطج١مبد اإلٌىتش١ٔٚخ ٚٚعبئً اٌتٛاطً االخشٜ صغت اٌخطخ اٌت

 تٕف١ز خطخ اٌجشاِذ ػٓ ثؼذ ثبعتخذاَ ثشاِذ اٌتٛاطً اٌّجبششح. -3

اٌؼًّ ػٍٝ اعتخّبس اٌتم١ٕخ فٟ اٌتٛاطً ػٓ ثؼذ ٚثج اٌجشٔبِذ ِٓ اٌّذسعخ ٚصج  -4

االعش ٌتشز١غ أثٕبئُٙ ػٍٝ اٌّشبسوخ ػٓ ثؼذ أٚ تغز١ً ِشبسوبتُٙ ٚٔشش٘ب فٟ لشٚة 

 اٌٛاتظ اة 

ثٓ ِجبشش أٚ ِغزً ٌٍتؼش٠ف ثّتطٍجبد اٌجشاِذ ثأعٍٛة ِجغؾ  ِشبسوخ اٌّؼ١ٍّٓ -5

 ِٚشٛق

 

ِضبػشاد   -ٌمبءاد  -أفٛرشاف١ه    -ٚعبئً تٕف١ز اٌجشٔبِذ : ٔششاد اٌىتش١ٔٚخ 

. دٚساد  ٚعبئً اٌتٛاطً  -  
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 اٌتذاث١ش اٌّىب١ٔخ ٌٍؼًّ ٌّٓ ٠ضؼش ِٓ اٌطالة اٚ ا١ٌٚبء اِٛسُ٘

 تٕظ١ف ٚتؼم١ُ ِمشاد اٌؼًّ لجً ِجبششح اٌؼًّ . .4

 تأ١ِٓ فشص ثظشٞ ثّمشاد اٌؼًّ ٌفضض دسرخ صشاسح اٌّٛظف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ  .2

 فبصاد ٚأدٚاد إٌظبفخ فٟ ِمشاد اٌؼًّ تٛف١ش اٌّؼمّبد ٚاٌىّبِبد ٚاٌم .3

 االوتفبء ثّذخً ٚاصذ فمؾ ٌّمشاد اٌؼًّ .4

اٌتؼم١ُ اٌّغتّش ٌألعطش اٌتٟ ٠ىخش اعتخذاِٙب ِخً اٌّىبتت ٚاالعتمجبي  .5

 ٚآالد إٌغخ ٚاألثٛاة ٌٚٛصبد اٌّفبت١ش.. ٚغ١ش٘ب فٟ ِمشاد اٌؼًّ .

اءاد ٚػغ اٌٍٛصبد اإلسشبد٠خ اٌّظٛسح ٚاٌّىتٛثخ اٌخبطخ ثبإلرش .6

االصتشاص٠خ ِٓ فب٠شٚط وشٚٔب ٚٚػغ اٌٍّظمبد األسػ١خ اٌخبطخ 

 ثبٌّغبفبد ث١ٓ اٌّشارؼ١ٓ داخً ِمشاد اٌؼًّ .

اعتجؼبد ر١ّغ األٚأٟ اٌّتؼذدح االعتخذاَ ٚاعتجذاٌٙب ثأٚأٟ االعتخذاَ ٌّشح  .1

 ٚاصذ فٟ ِمشاد اٌؼًّ .

ظًب ػٍٝ ػذَ اٌغّبس ثبٌذخٛي ٌّمشاد اٌؼًّ ٌٍّظبث١ٓ ثأِشاع ِضِٕخ صفب .3

 عالِتُٙ

 اٌّذسعخ ل١بدحتذاث١ش أخشٜ اصتشاص٠خ صغت ِب تشاٖ  .0
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 اٌؼٛاثؾ اٌتٟ ٠زت اٌتضٍٟ ثٙب احٕبء اٌتؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ

اٌّضبفظخ ػٍٝ ِظٍضخ اٌطبٌت ٚتمذ٠ُ ر١ّغ اٌخذِبد ثىً اخالص  .4

 ٚتفبٟٔ

اصتشاَ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد ٚخظٛط١تٙب ٚاتخبر االرشاءاد اٌٛلب٠خ  .2

ّٕغ ػشع اٞ ِؼٍِٛبد شخظ١خ احٕبء اٌزٍغبد االٌىتش١ٔٚخ اٌتٟ ت

 ٚاٌتفبػً االٌىتشٟٚٔ

 االٌتضاَ ثبٌض١بد٠خ ٚاٌّٛػٛػ١خ احٕبء اٌتم١١ُ .3

اٌتظشف ث١ّٕٙخ ٚاصتشاف١خ ٚاالٌتضاَ ثبٌٍجبلخ اٌُؼ١ٍب اٌتٟ تّخً ٠ٛ٘خ  .4

 اٌّؼٍُ ٚاٌّتؼٍُ

٠ّٕغ تفؼ١ً اٌىب١ِشاد احٕبء تمذ٠ُ اٌخذِبد اٌتؼ١ّ١ٍخ االٌىتش١ٔٚخ ػٓ ثؼذ  .5

 ٍطالةٌ

االٌتضاَ ثبٌّشالجخ احٕبء اٌزٍغبد اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚتض٠ًٛ اٞ عٍٛو١بد غ١ش  .6

 الئمخ اٌٝ لبئذ اٌّذسعخ

ػذَ تغز١ً اٞ تفبػً ٠ضذث احٕبء تمذ٠ُ اٌخذِبد اٌتؼ١ّ١ٍخ اال ثبرْ  .1

 ِغجك ِٓ لبئذ اٌّذسعخ ٌتٛح١ك  اٌتزبسة ا١ٌّّضح  ٚإٌبرضخ

سة إٌبرضخ ٚا١ٌّّضح االعتخذاَ االِخً ٌٍتضف١ض اٌّغتّش ٌز١ّغ اٌتزب .3

 . ٚٔشش٘ب

 

 


