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       مقدمة:

         اكل الا       ر ادشا   خطا  أ                            الغش يف االمتحاناا  اددسيا ة ما               تعد ظاهرة 

ً  وال  هلا تأثًرا يلبً ا              تواجه التعل م        ً               مع الاي  نتتما        واجملت       لطالب ا         على ح اة              

  .    اة       تاح  احل    كل م        تته  يف ت             يف االمتحانا  و     بدأ              فهيه الظاهرة ت  ،     إل ة

   ما          يف كاي        لعامل ا                         اس تلك الظاهرة على مستوى                   وعلى الرغم م  انتش

        تطوسها و      حلدنية  ا    اال                                             ادداسس واجلامعا  وخاصة بعد انتشاس ويائل االتص

     الغااش        موعااا                               يف دولااة اليوناا  ضااد أضاا ) إل ااه               الوضااع     َّ إال أنَّ 

     زاسة          باي  و  ما      لارغم                                   ( ال  بدأ  تتتشر بصاوسة كاب ة علاى ا            اإلليرتون (

            م  خالهلا      ل  ميي ا     غرا                                            الرتب ة العدند م  اجلهود الرام ة إىل إغالق الي

     لعمال     يف ا   رة         مساتم              اجملموعاا  مازالا                              تغينة تلك اجملموعاا  إال أن تلاك   

                               وايتقطاب ادزند م  ضعاف التفوس.

  ة         ضحة مشيل     سة وا   بصو                    أن هيه الظاهرة متيل                    وضد اتفق اجلم ع على  

  ة      وضاروس   ع     اجملتما                       ذا  نتائج كاسث اة علاى          وأخالض ة                  اجتماع ة وتربونة 

                                     وضع حلو  جيسنة تقض  على تلك الظاهرة.

   يف        اللبتاا         ثاان                                           وم  خاال  خااتتاا يف التعامال ماع االمتحاان نضاع      

ي   الة    وىل أل        اللبنة  ا )  -         الظااهرة                ي ق) يف وجاه هايه               ادت ع الي           حائط الصد 
 

ي تة  تببقهاةف ي
ي ت 

 
ي             

  

ح      8102 ي مهت 
 

ي      تمثلت ي
 

ة عة  الصةل اللةفد  والحةف                             تدوير رؤسفء لجفن االمتحةفن          ي عن 
ي                            وفصة  اتتاةفر الصةل الثةفع 
ة                          -   (    عن 

   ئال        وس اهلا    التطا                                     نظام جدند حدنث لالمتحان نتواكاب ماع             وهو نتميل يف

  ة     رتون ااا                                            الاااي  حااادم ونساااتمر بصاااوسة متسااااسعة يف الوياااائل اإللي  

              والتيتولوج ة.

   لاى         الحظاا  ع    واد                                          وف ما نل  عرض نتضم  اآلل ة احلال ة لالمتحاان 

     دثة.       دندة احمل      ة اجل           ايتعراض اآلل   ثم          حتدنيها،   ى                   بعض التقاط ال  نرتاء

 وتعاىل أيأ  التوف ق والسداد.فاهلل يبحانه 

 ليميةلتعادي جملس إدارة اإلدارة العامة ملنطقة األمح

 

  ةمدنر عام اإلداسة العامة دتطقة األمحد  التعل م

 أ . ول ااااااااااد حممد ب  غ اااث

 

 

 مدنر إداسة الشئون التعل م ة

 أ. محاااود العتااز 

 مراضب التعل م اليانو 

 مساعد الشمر أ. 

 مراضب االمتحانا  وشئون الطلبة

 باادس الصااونلحأ. 
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 "احلال ةخمطط دل اال إجراءا  العماااال "

 أدب ( لم  / ع اليان  عشر  للص)ي  االمتحانا  ف ما خيص 

 عاًما دون تحديث 35على تلك اإلجراءات ما يزيد على مضى 
 

 

 

 

 

  

 خطوات سري إجراءات االمتحان
 

 البداية

 

                  إصدددار اددرار بت دد ي  
                لجدددان وادددل األ ددد لة 
                    برئا ة الموجه الفند  

       وعضدوية        للمادة        العام

                 ( موجه فن  أول +  1 )

         موجه فن    ( 3 )

 

 (2) تسليم عدد
اختبار ل    نموذج

إلى  مادة درا ية

 رئيس عام االمتحان

                 تسدددددلم النمددددداذج إلدددددى 
               المطبعدددددددددة السدددددددددرية 

        الدددوةارة            بدددديوان عدددام 
                لطباعة االمتحان.

    33            )عددددددد األعضدددددا  

ً   عضًوا(    

                   تر دد  االمتحانددات إلددى 

             مراكدددددددددددد  التجمددددددددددددل 

                   بالمندددددداعل التعليميددددددة 

                 ليددددددتم تسددددددليم ا إلددددددى 

                 عضددددو لجنددددة التسددددليم 

         والتسلم.

                              يقددوم عضددو لجنددة التسددليم والتسددلم 

                            بتوصددي  صدددناديل االختبددارات إلدددى 

        اللجان.

                                )عدد أعضا  لجنة التسليم والتسدلم 

    إلدى     03                         ب   منطقة تعليمية ما بدين 

      ( عضو   133

                  يتسدددلم رئددديس اللجندددة 

     يقدددددددددوم          الصدددددددددندو  و

                  بفتحه بحضور مس ول 

                 التسددددليم بعددددد وصددددول 

                   الرام السري للقف .

 

                                يتأكدددد رئدددس اللجندددة مدددن األ دددر  ويقدددوم 

                                    بتسدددليم ا إلدددى المدددراابين الددد ين يقومدددون 

                                     بفتح المظاريف داخ  اللجدان وعدد األورا  

                                وتوةيع ددددا علددددى اللجددددان الفرعيددددة وفددددل 

                األعداد المحددة.

                   بعدددد انت دددا  االمتحدددان 
                يدددددتم تسدددددليم مسددددد ول 
                عضدددو لجندددة اال دددت م 
                   األورا  بالعددددد وغلدددل 
               الصددددددندو  وتسددددددجي  

           محضر ب لك.

                                     يقددددوم عضددددو لجنددددة التسددددليم والتسددددلم بتسددددليم 

                                    إلددى الفرفددة السددرية بددال نترول الرئيسدد         األورا  

                                          )األدبدد  / العلمدد ( حيددث تبدددأ إجددرا ات التددرايم 

                                       السدري والتصدحيح والرصددد والمراجعدة وإصدددار 

    الخ             النتائج..... 

 الن اية
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    تاا    ه        داسس أن        لغش بادا       حاال  ا       ودساية                                   نتضح م  خال  ادخطط السابق وايتقصاء 

     خالهلاا            نتسالل ما           ميا  أن                                                  بعض اليغرا  ال  جيب التغلب عل ها لساد أ  فواوة ما  اد   

            ءا  الساابقة          ال  اإلجارا  خا        م                                                 الغش، وضد تبني جدوى هيه اآلل ة يف البحث وإجياد احللو

                    وال  ميي  تلخ صها يف:
 

  

          ياباب عادة       ياون أل  ن                        بعض إداسا  اداداسس والاي                 ادالحظا  على         وجود بعض  اليغرة

                                              أبرزها سغبة اإلداسة يف سفع نسبة التواح للمدسية.

 

التغلب 

 عل ها

       ن  عشار          لصا) الياا   ا    باس         وفصل اخت                                      تقدمتا مبقرتح  تدونر سؤياء جلان االمتحان

       ماا  خااال     م    2312 /   310 2                  ( يف العااام الدساياا                           عاا  الصاا) العاشاار واحلاااد  عشاار

          نار الرتب اة          عاال  وز      فعاه د                                               لس مدساء ادتاطق التعل م ة والاي    اعتمااده وس  

      ى هايا          ي ح اث ضضا       لتتف ا  ل                                                ووزنر التعل م العال  آن ذا  والاي  اعتماده معال اه    

   ال   خ             نظهر ذلك م        ق ة ،                         لتفوق الوهم (( بتتائج حق                      ادقرتح على ما نسمى   ا

               اجلدو  التال  :

 

 القسم نسبة التواح العام الدساي 

 القسم العلم  % 94 2310/2310

ضبل تطب ق مقرتح 

 تدونر سؤياء اللوان

 القسم األدب  % 91

 التعل م الدنين % 22

 

 القسم نسبة التواح العام الدساي 

 القسم العلم  % 00.3 2310/2312

بدء تطب ق مقرتح 

 تدونر سؤياء اللوان

 القسم األدب  % 02.5

 التعل م الدنين % 09.4

 

 القسم نسبة التواح العام الدساي 

 القسم العلم  % 04.3 2312/2319

 حالعام اليان  لتطب ق مقرت

 تدونر سؤياء اللوان

 القسم األدب  % 01.0

 التعل م الدنين % 00.4

 

 القسم نسبة التواح الدساي العام 

 القسم العلم  % 92 2323/2321

 عودة التدونر بعد إنقافه

 يف عام كوسونا

 القسم األدب  % 90.4

 التعل م الدنين % 94.9
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   غا              ا  بطرنقاة           ساب ادعلوما       لى اكت ع                                                           تويع ظاهرة الغش ومع اس التزاهة عتد عدد م  الطلبة مع اإلضبا  

        يف كحاجاة            فيار  وادعار        طاوس ال                                                           مشروعة وبع دة كل البعد ع  أصو  التعلم، باإلضافة إىل غ ااب الت 

     فقط.             ادة العلم ة      ل الشه                                                           ملحة للمتعلم، وبا  االجتهاد بالغش يب ل بعض الطلبة للتواح ون 

   ات            ندا والتدداعي              خد ل جائحدة كورو                                           الصدام بين الواال والمدأمول لتطبيدل التعلديم           بعنوان ))                               )درا ة مقارنة بين ال ويت واطر /
  ف                                       كليدة التربيدة األ ا دية ال ويدت /  ددي  يو د             أ دتاذ مسداعد  -                 عبدد   خالدد منصدور            الباحثان: )     ((                       القيمية الناتجة عن ذلك

                                         أ تاذ م ارك كلية التربية األ ا ية ال ويت(  -      ال ط  
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         تطب قاه             ر عتادما      لتادون                                            م  خال  اإلحصاءا  السابقة نتبني جبالء جناح مقرتح ا

ً                               حبزم تزامًتا مع صادوس القاراس الاوزاس  سضام            بشاأن     م    2312 / 3 /  25     دس يف       ( الصاا     2312 /  21        

     والا         2319 / 5 / 2      تااسن        دسة ب                                               خمالفا  الئحة االمتحانا ، وصدوس التشرة العامة الصاا 

     .      تحانا                                                احتو  ميكرة توض ح ة لي ف ة التعامل مع خمالفا  االم

 

 ااااااااااااااااا اليغرة اليان ةااااااااااااااااا 

ً    م  متطلق شعوسنا بادسئول ة الوطت ة، وحرًصا ع      ج اا          تقبل األ     لى مسا                                       

         نقطااة  ماا     أكير                                          القادمااة ماا  آفااة الغااش الحظتااا أن االمتحااان مياار باا

        نابني         ف ما نل و     ال ه  ع                                       وحمطة   إنضاحها م  خال  ادخطط ادشاس إل ه 

  س     ح حماو  رت       ادقا      ما  خاال        عل ها         التغلب       وك ف ة                      بالتفص ل هيه اليغرة

                             هيا التقرنر وذلك وفق التال :

را دون     33                        والتي مضى عليها أكثرر مرن                       آليات االمتحان احلالية
ً
      عام
ً
   

  :                إجراء أية تعديالت
  ة          اه الفت ا       لتواج ا       ما  ضبال                      جلاان وضاع االمتحاناا                       إصداس ضراسا  تشاي ل     / 1

  (  1     عادد       نة    وعضاو     ي ة      الدسا                         ادوجه الفين العام للمادة        برئاية              العامة للمواد 

           ( موجه فين. 3              فين أو ، وعدد       موجه 

  ل  كا        تبااس يف        ون االخ  نيا           االمتحاان                                  نتم تسل م االختباسا  إىل سئ س عاام     / 2

                      مادة عباسة ع  منوذجني(.

    سة.        ام الااوزا عاا     وان   باادن             ساارنة الرئ سااة                             تساالم االختباااسا  إىل ادطبعااة ال     / 3

ً  عضًوا    33               نتواوز عددهم                    عدد أعضاء ادطبعة    .)   

 االمتحان ألشخاص خارج دائرة المسئولية المباشرة.يالحظ بدء تداول ( 1)

  ع         كاز التوما      ىل مر                                           تريل أظرف االختباسا  مغلفة يف صاتادنق حدندناة إ     / 4

  . ة                        الرئ س  بيل متطقة تعل م 

 .( الحاجة إلى وسائل نقل بأعداد اللجان في نفس التوقيت2)
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      ( عضو    133   :  03                                                  عدد أعضاء جلان التسل م والتسلم بيل متطقة نرتاوح بني     / 3

  . ة                بيل متطقة تعل م 

 يالحظ تداول االمتحان ألشخاص خارج دائرة المسئولية المباشرة.( 3)

 480منددداتع تتليميدددة     6عضدددو   80( الهددددر المدددالي فدددي التتامدددل مددد  متوسددد  4)

 .عضًوا

    جلااان                         بتساال م صااتادنق األياائلة إىل          والتساالم                        نقااوم أعضاااء جلااان التساال م   / 6

          الداخل ة.       وزاسة     محانة   يف          االمتحان

( تأمين الصناديع يشدلل عبًئدا إفدااًيا علدى و ارة الداخليدة إفدااة إلدى عد ء تدأمين 5)

 .لجان االمتحان

       للقفل           ضم السر        الر                                             نتسلم سئ س اللوتة الصتدوق ونقوم بفتحه بعد وصو   / 7

        مما سبق:     نالحظ 

   يف      صاعوبة          ا نشايل                                         كيرة عدد األشخاص الين  نتداولون االمتحان ما      ً أوالً:

               حتدند ادسئول ة.

ا:
ً
  ثاني
ً
           بعاة السارنة          ضااء ادط     ة ألع                                      هدس ادا  العام وادتميل يف اديافات  الياب         

                                          وجلان التسل م والتسلم، وتيلفة ويائل التقل.

ا:
ً
  ثالث
ً
            ، وحراياا      دندناة                                        الصوسة غا  احلضااسنة والا  تتميال يف صاتادنق ح           

                                          أمت ة لتأمني وصو  الصتادنق على جلان االمتحان

ً   يابًقا                      ن  تلك اإلجراءا  تصلح       سمبا كا         وليا  ماع           األعاداد         ا لقلة           ً يف وضتها نظًر   

  يف          وبة أكاا       شايل صاع   ن                         سضعة ادتاطق التعل م ة ما         واتساع             تزاند األعداد 

  .                               تطب ق تلك اآلل ا  دون وضوع أخطاء
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 ااااااااااااات سري االمتحانااحلديث إلجراءات  املقرتح ااااااااااااا

 اإلجراءات كالتايل:خمطط توضيح ميكن 
  مالحظا  الب ان اخلطوة

 

  ج     رناام    ء ب                             ض ام إداسة نظم ادعلوماا  بننشاا  

                           نظرررام االمتحانرررات العامرررة لل ررر    
ُ            ( ُنَميُِّ  ادوجه الفين          الثاني عشر ِّ  َ  ُ     عاام    ال    

      مناااذ (    3     عاادد           االمتحااان          برفااع مناااذ  

           بتل ة يهلة

               حةةةةةةت   قةةةةةةف    ار                كةةةةةةمؤراء م  ةةةةةةت          ويمكةةةةةة 
نةةةةةةةةةةةةةةفم                                  نظةةةةةةةةةةةةةة  الملللمةةةةةةةةةةةةةةف   تجاةةةةةةةةةةةةةةت   الت 

    / Teems              ْ أ  منصةةةةةةةةةة   منةةةةةةةةةة  )ْ          اسةةةةةةةةةةت دا  
                                      سا  /  لاب  الكويت التللقمق / االيمق (

 .نتص) الانامج باألمان اليامل                            

  هاازة          إال علااى األج   ل             الانااامج ال نعماا     

                          احملااددة  جهاااز حبااوزة سئاا س عااام    

                              االمتحااان / أجهاازة الغاارف الساارنة   

                 بلوان االمتحانا (

    د                           تتم عمل ة تشاف  االمتحاان مبوار  

             على الانامج.   ا    سفعه

 

 

                          إصاااداس ضاااراس بتشاااي ل جلاااان وضاااع 

    ادة    للم     عام                           األيئلة برئاية ادوجه الفين ال

     موجاه     ( 3                  ( موجه فين أو  +  1        وعضونة  

   فين

  ع                             نااتم التأك ااد علااى أن ادطلااوب وضاا 

   قااط                            االختباااس يف صااوسة وسضااة أياائلة ف

ً      على أن نيون ادلا) حمفوًظاا بصاو       سة                     

PDF   منوذ (   3            مطلوب عدد      

 

 

      ستخدم      اسم م }                       نتسلم ادوجه الفين العام 
                       ل قوم برفاع االمتحاان علاى       {        ورقم سري

        كمب ااوتر             ماا  خااال  جهاااز           الانااامج

       مراضب و     آم                    خاص للموجهني يف ميان 

                           يف مبتااااى الااااوزاسة اتااااو  برنااااامج  

  .                  االمتحانا  العامة

     سضااة و                           نقااوم ادوجااه الفااين العااام برفااع   

            علااى الانااامج    PDF              األياائلة بصاا غة 

  ، و التماوذ  األ                     والي  ي طلب متاه سفاع   

  .اليالث ف  التموذ  اليان    ثم 

     وجاه                             وميي  لزنادة الدضة السماح للم

    ااة    هائ                           الفااين العااام مبعانتااة الصااوس الت  

                 األيئلة ضبل احلفظ.      لوسضة 

 

 

  جتهيز الغرف السرية بلجان االمتحان باآلتي

                        كااااام ا  مراضبااااة صااااو  وصااااوسة 

     افر   ي     هي متل   و   ،                       متفصلة ع  نظام اددسية 

ي كففةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةدر 
 

ي            حفلًقةةةةةةةةةةةف ي
 

            ون الحفؤةةةةةةةةةةة        ً   
                لتكلف   ضففق . 

    اة                              تقوم بالتسو ل واحلفظ مع إميان

                               التفرنااحمل حملتواهااا ماا  ضباال مساائول   

    لك.            حا  احلاجة لي               اليترتو  فقط يف

 

                     ( كمب ااوتر متصاال بشاابية   1     عاادد  

        الوزاسة

                             ناااتم مااا  خاللاااه اياااتقبا  االختبااااس

                           ومتصل مباشرة بتال  التصونر.

 

  ة                         ( آلة تصونر مساتتدا  حدنيا   2     عدد  

                                مييتها الطباعة والتادب س ما  خاال   

                      التوص ل عا اليمب وتر.

                            نيااون ماا  مواصاافا  آال  التصااونر  

          مائ اة علاى                      إميان ة طباعاة عالماة   

   ضاام  س                           كال وسضاة و العالمااة ادائ اة ها      

            جلتة االمتحان

 

 

                              نقااوم سئاا س عااام االمتحااان يف صااباح  

   فااق               اخت اااس ادااادة و ب        امتحااان       كاال نااوم 

     وذ                             جدو  االمتحان وم  ثام اخت ااس منا   

      له يف   سيا                             واحد م  التماذ  اليالثة ل تم إ

    .   انا                        ادوعد احملدد إىل  جلان االمتح

            ادطلعااة علااى                  تصاابح اجلهااة الوح اادة 

    قاط  ف            ع االختبااس(       جلتة وض           االختباسا   

                           ح ااث ياا قوم سئاا س عااام االمتحااان     

    قط. ف   ذ                              باالخت اس العشوائ  لرضم التمو
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  مالحظا  الب ان اخلطوة

 

  )   ملا                               يف صباح نوم االمتحان نتم إسياا  

     حان        جلتة االمت        إىل سئ س   PDF        االمتحان 

               نظررام االمتحانررات         برنااامج         بوياااطة 
    ح ااث    (                      العامررة لل رر  الثرراني عشررر

ً             ادل) حممً ا برضم ير  ن        ي يون      ريال         

         مع ادل).

   لاا)                             نقااوم سئاا س اللوتااة بايااتقبا  اد  

      ااااااعة     45 :  30                 وفتحاااة يف متاااام الساااا 

ُ                         صااباُحا ونقااوم بنعطاااء أماار الطبا      عااة    

  ب        بعاادد طااال               وسضااة األياائلة(         للملاا) 

        اللوتة.

 

 

  ع    وزنا  ت                             يف أثتاء الطباعاة والتوه از ناتم    

  م                             كراية اإلجاباة علاى الطاالب، ل قاو    

      ة ما                        بتسو ل الب انا  األيايا        الطالب 

  خل ا                           االيم وسضم اجللوس وادادة ... 

ٍ     تيون لدى كل جلتة عدد كاٍف م                         

                           كراياااا  اإلجاباااة ادختوماااة وناااتم  

    م                           تسل م ادتبق  مبوجاب حماضار تسال   

   لاى     ب ع                         يف نهانة االمتحاان إلغالق الباا  

               أ  شبهة تالعب( 

 

 
 

عتاصر 

التم ز 

يف 

 ادقرتح

      ول ة.    ادسئ                         لالختباس ما نعين يرعة حصر                      ( تقل ص عدد ادتداولني 1  

       ط  جلتاة          ختباس فقا      لى اال ع                                              ( السرنة التامة لالختباس ح ث يتيون اجلهة ادطلعة  2  

ً                            واضع  االختباس(، علًما بأن االخت اس العشوائ  للتم            ند ما  يارنة           دريال يا ز       وذ  ا                  

    ل اه   ع         لاي  يا قع    ا     ماوذ                                                االختباس حتى لواضع  االختباس فال ميياتهم معرفاة الت  

         االختباس.

          نة بادنوان          مطبعاة يار        ونلة                                                ( خفض اإلنفاق ادال  باختصاس الدوسة ادستتدنة الط 3  

               ندنة / األضفا . د           الصتادنق احل   /                                                عام الوزاسة / جلان التسل م والتسلم / ويائل التقل 

        علوما .     ظم اد ن                                                ( ضصر وحصر ادسئول ة بقطاع التعل م العام / إداسة  4  

       المتحاان   ا       ضم جلتاة         ائ ة بار                         التسرنب لطباعة العالمة اد                      ( يرعة الوصو  إىل ميان  3  

                 على وسضة األيئلة.

     لوضا          تابني ا         والا                                               ( ميي  حصر أ  تالعب بسهولة م  خال  تسو ل الياام ا  6  

   باة          ياا  اإلجا      د كرا                                                 والتاسن  بالصاو  والصاوسة، عاداد ماك تاة التصاونر / عاد      

                           ادسلمة وادتبق ة....... اخل.

    ياون   ن        دة( فلا         ل ة حماد                             ختباس م  خاس  اللوتة  فادساوو                  ضمان عدم تسرنب اال  (  7  

   و          وياائل وصا        نضاوب                                                 هتا  ثغرة لتسرنب االختبااس ما  خااس  اللواان ماا نعاين      

                          االختباسا  إىل  موعا  الغش.

     عة يف         تصارف بسار        تهاا ال                                                ( وجود غرفة عمل ا  للطواسئ بادتطقة التعل م اة ميي  8  

                                    حا  وجود أ  طاسئ بأ  جلتة م  اللوان.

       ضااف إىل          ان بال يت        لاى اللوا                                              تيلفة آال  التصونر ل  تتخطى اد زان اة ادهادسة ع    (  9  

              عهدة الوزاسة.

ً       لً اا وكم ا        لية حا                                              ( ل  تيون هتا  تيلفة زائدة فيم ا  األحباس ادسته  10      ا   

ً                            الوسق ادستخدمة تقرنًبا يتيون نفسها دون زنادة بل          ون أضل.         مي  أن تي      اد م                   
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 التوص ا 
        طة جهااة                                تدسنب ااة خاصااة لرؤياااء اللوااان بويااا                 ( عماال باارامج   1  

   حاة        امج الئ   الاا                                             االختصاص  إداسة التطاونر والتتم اة( تتضام  تلاك    

      راضباو   م       دسبون:     ادا                                            االمتحانا  والغاش، وأياال ب التعامال ماع الطاالب     

     ا (.  اجمل                                         االمتحانا  وشئون الطلبة وذو  اخلاا  يف هيا

      ب ضصار      بال جيا                                             ( ال جيب حصر سئ س اللوتة أن نيون مدنر مدسية 2  

      تواح.    نيب ب                                          سئاية اللوتة على كل م  اجتاز الانامج التدس

ً                ( إضامة برامج تدسنب ة أنًضا للمراضبني وادال 3        جلم اع   ا      ل ياون       حظاني                         

ً                             مطلًعا وعاسًفا مبا له م  حقوق ومبا عل ه م          ً ً   ر أنًضاا         ، ونقتص     اجبا  و        

      دسنيب.     ج الت                                        تيل ) ادالحظا  على كل م  اجتاز هيا الانام

    فارد        علاى ال        سالب ة                                     ق حواس  تمع  تربو  عا  الغاش وآثااسه ال        ( إطال 4  

        ل عواضب        ها وتقب    اسبت     رة وحم                                  واجملتمع لتأه ل اجملتمع لرفض هيه الظاه

  .                                       خمالفة التظم واللوائح احملاسبة هليه الظاهرة
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ا
ً
 ختام
ً
     

 

       هادف إىل   ت        ة ثان اة      مرحل                                        إن ادقرتح السابق نعد ادرحلة األوىل، وهتا 

   لااى       لعماال ع                               التيتولااوج  بصااوسة متياملااة جاااس  ا                 ايااتيماس التطااوس 

         إعدادها.

                                                            يف ختام هيا ادقرتح نود التأك د على أن التعااون البتااء باني اجلم اع     

                                                     واإلخالص يف العمل يا زنل كافاة الصاعوبا  وميهاد الطرناق ل صاالح       

ً                                     ادأمو  والاي  نهادف أواًل وأخاً ا صاان أبتائتاا الاين  هام عمااد ادساتقبل                ً                     

                                                   التقاادم واالزدهاااس هلاايا الااوط  العزنااز الغااال ، وبالتأك ااد              وحاااملو سانااا  

                                                            يااتواجه مقاومااة وصااعوبا  ليتتااا ضااادسون علااى التغلااب عل هااا بنميانتااا 

                                                        بأن الغرس الصح ح والتقونم للعاود ادائال اتاا  إىل عمال وجهاد،             الصادق 

                    فاهلل هو ادعني وادوفق.

 

 

 

 ليميةلتعادي جملس إدارة اإلدارة العامة ملنطقة األمح

 

  ةمدنر عام اإلداسة العامة دتطقة األمحد  التعل م

 أ . ول ااااااااااد حممد ب  غ اااث

 

 

 مدنر إداسة الشئون التعل م ة

 أ. محاااود العتااز 

 مراضب التعل م اليانو 

 مساعد الشمر أ. 

 مراضب االمتحانا  وشئون الطلبة

 باادس الصااونلحأ. 


