










  

 
شهد اإلادًس العام لخعليم جدة الدكخىز طعد اإلاظعىدي اليىم اهطالق فعالياث اإلالخلى الظنىي الثالث لليىم الدولي 

بحضىز مدًس الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد  إلاكافحت الفظاد الري هظمخه إدازة اإلاساجعت الداخليت بخعليم جدة
ودًىان املحاطبت وجامعت " هصاهت"بمنطلت مكت اإلاكسمت عىيضت الظلمي، ومشازكت مخحدزين مخخصصين من " هصاهت"

 .اإلالك عبدالعصيص إضافت لعدد من كياداث حعليم جدة بنين وبناث وذلك بمظسح ؤلادازة العامت بحي الظالمت
وأكد اإلادًس العام للخعليم بجدة في كلمت له أن مكافحت الفظاد والنزاهت كيمت طاميت من كيم ؤلاطالم وهبراض حياة 
اإلاظلم والدوز التربىي في مجال مكافحت الفظاد دوز مهم ومحىزي لترطيخه في هفىض منظىبي الخعليم بشكل عام 

وهفىض الطالب والطالباث على وجه الخصىص، مثمنا مشازكت هصاهت والدًىان العام للمحاطبت وجامعت اإلالك 
 .عبدالعصيص وجهىد إدازة اإلاساجعت الداخليت على جنظيم اإلالخلى 

واشخمل اإلالخلى على عدد من أوزاق العمل اطتهلذ بعسض مسئي عن جأزير السكابت والحد من الفظاد زم وزكت الهيئت 
كدمها اإلاخحدر السطمي ومظدشاز الهيئت عبدالسحمن العجالن جناول خاللها ( هصاهت) الىطنيت إلاكافحت الفظاد 

الخعسيف بالفظاد وأهىاعه ومنظىمت ألاجهصة السكابيت باإلاملكت وكنىاث اطخلبال البالغاث وأوجه الخعاون بين وشازة 
 .الخعليم وهصاهت

كدمها أخصائي الخدكيم اإلاالي، مدزب اإلاسكص الظعىدي للمساجعت اإلااليت والسكابت   جالها وزكت الدًىان العام للمحاطبت
 .دوز الدًىان في السكابت ومكافحت الفظاد بالدًىان خالد الحسبي واشخملذ على آلاداءعلى 

بعد ذلك كدم الدكخىز دمحم العثمان وزكت العمل الخاصت بكليت الحلىق بجامعت اإلالك عبدالعصيص جحدر خاللها 
ججسبت هصاهت  باطسفيهخان  أهميت حعصيص النزاهت في اإلاؤطظاث الخعليميت، واطخعسض بعده الطالب في كليت الحلىق  عن

 .بجامعت اإلالك عبدالعصيص اإلاخضمنت اطخعساض إهجاشاث هادي هصاهت للطالب والطالباث بجامعت اإلالك عبدالعصيص 
اإلانظمت من كبل ( ألاماهت) وفي خخام أعمال اإلالخلى كّسم مدًس عام حعليم جدة الطالب والطالباث الرًن فاشوا في مظابلت 

 . الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد باإلضافت لخكسيم اإلاشسفين عليها وكرلك اإلاخحدزين واإلاشازكين في اإلالخلى 
  



  

أطلم اإلادًس العام لخعليم جدة الدكخىز طعد اإلاظعىدي أمع ألاول، فعالياث اإلالخلى الظنىي الثالث لليىم الدولي 
إلاكافحت الفظاد، الري هظمخه إدازة اإلاساجعت الداخليت في حعليم جدة، بحضىز مدًس الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد 

ودًىان املحاطبت وجامعت « هصاهت»بمنطلت مكت اإلاكسمت عىيضت الظلمي، ومشازكت مخحدزين مخخصصين من « هصاهت»
 .اإلاؤطع، إضافت لحضىز كياداث حعليم جدة بنين وبناث

وأكد اإلاظعىدي، أن مكافحت الفظاد والنزاهت كيمت طاميت من كيم ؤلاطالم وهبراض حياة اإلاظلم، كما أن الدوز التربىي 
في مجال مكافحت الفظاد مهم ومحىزي لترطيخه في هفىض منظىبي الخعليم بشكل عام وهفىض الطالب والطالباث على 

وجه الخصىص، مثمنا مشازكت هصاهت والدًىان العام للمحاطبت وجامعت اإلالك عبدالعصيص وجهىد إدازة اإلاساجعت 
 .الداخليت على جنظيم اإلالخلى

 
واشخمل اإلالخلى على جلدًم عدد من أوزاق العمل اطتهلذ بعسض مسئي عن جأزير السكابت والحد من الفظاد، زم وزكت 

، جناولذ الخعسيف بالفظاد وأهىاعه ومنظىمت ألاجهصة السكابيت باإلاملكت وكنىاث اطخلبال البالغاث وأوجه «هصاهت»
الخعاون بين وشازة الخعليم وهصاهت، جلتها وزكت الدًىان العام للمحاطبت التي بينذ دوز الدًىان في السكابت ومكافحت 
الفظاد، فضال عن وزكت أخسي خاصت بكليت الحلىق بجامعت اإلالك عبدالعصيص جحدزذ عن أهميت حعصيص النزاهت في 

 اإلاؤطظاث الخعليميت 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

اإلادًس العام لخعليم جدة الدكخىز طعد اإلاظعىدي، اليىم، اهطالق فعالياث اإلالخلى الظنىي الثالث لليىم الدولي شهد 
إلاكافحت الفظاد الري هظمخه إدازة اإلاساجعت الداخليت بخعليم جدة بحضىز مدًس الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد 

ودًىان املحاطبت وجامعت " هصاهت"بمنطلت مكت اإلاكسمت عىيضت الظلمي، ومشازكت مخحدزين مخخصصين من " هصاهت"
 .اإلالك عبدالعصيص إضافت لعدد من كياداث حعليم جدة بنين وبناث وذلك بمظسح ؤلادازة العامت بحي الظالمت

 
وأكد اإلادًس العام للخعليم بجدة في كلمت له أن مكافحت الفظاد والنزاهت كيمت طاميت من كيم ؤلاطالم وهبراض حياة 
اإلاظلم والدوز التربىي في مجال مكافحت الفظاد دوز مهم ومحىزي لترطيخه في هفىض منظىبي الخعليم بشكل عام 

وهفىض الطالب والطالباث على وجه الخصىص، مثمنا مشازكت هصاهت والدًىان العام للمحاطبت وجامعت اإلالك 
 .عبدالعصيص وجهىد إدازة اإلاساجعت الداخليت على جنظيم اإلالخلى 

 
واشخمل اإلالخلى على عدد من أوزاق العمل اطتهلذ بعسض مسئي عن جأزير السكابت والحد من الفظاد زم وزكت الهيئت 

كدمها اإلاخحدر السطمي ومظدشاز الهيئت عبدالسحمن العجالن جناول خاللها الخعسيف ( هصاهت)الىطنيت إلاكافحت الفظاد 
بالفظاد وأهىاعه ومنظىمت ألاجهصة السكابيت باإلاملكت وكنىاث اطخلبال البالغاث وأوجه الخعاون بين وشازة الخعليم 

جالها وزكت الدًىان العام للمحاطبت كدمها أخصائي الخدكيم اإلاالي، مدزب اإلاسكص الظعىدي للمساجعت اإلااليت . وهصاهت
 .بالدًىان خالد الحسبي واشخملذ على دوز الدًىان في السكابت ومكافحت الفظاد آلاداءوالسكابت على 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

اإلادًس العام للخعليم بمحافظت جدة الدكخىز طعد اإلاظعىدي اليىم الخميع، اهطالق فعالياث اإلالخلى زعى 
 .الظنىي الثالث لليىم الدولي إلاكافحت الفظاد، والري هظمخه إدازة اإلاساجعت الداخليت بخعليم جدة

، جاء ذلك بحضىز مدًس الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد 
ً
 عىيضهبمنطلت مكت اإلاكسمت " هصاهت"وجفصيال

ودًىان املحاطبت وجامعت اإلالك عبدالعصيص إضافت " هصاهت"الظلمي، ومشازكت مخحدزين مخخصصين من 
 .لحضىز كياداث حعليم جدة بنين وبناث وذلك بمظسح ؤلادازة العامت بحي الظالمت

ومن جهخه، أكد اإلادًس العام للخعليم بجدة في كلمخه أن مكافحت الفظاد والنزاهت كيمت طاميت من كيم ؤلاطالم 
وهبراض حياة اإلاظلم والدوز التربىي في مجال مكافحت الفظاد دوز مهم ومحىزي لترطيخه في هفىض منظىبي 

 مشازكت هصاهت والدًىان العام 
ً
الخعليم بشكل عام وهفىض الطالب والطالباث على وجه الخصىص، مثمنا

 .للمحاطبت وجامعت اإلالك عبدالعصيص وجهىد إدازة اإلاساجعت الداخليت على جنظيم اإلالخلى
واشخمل اإلالخلى على جلدًم عدد من أوزاق العمل، اطتهلذ بعسض مسئي عن جأزير السكابت والحد من الفظاد زم 

كدمها اإلاخحدر السطمي ومظدشاز الهيئت عبدالسحمن العجالن ( هصاهت) وزكت الهيئت الىطنيت إلاكافحت الفظاد 
جناول خاللها الخعسيف بالفظاد وأهىاعه ومنظىمت ألاجهصة السكابيت باإلاملكت وكنىاث اطخلبال البالغاث وأوجه 
الخعاون بين وشازة الخعليم وهصاهت، جالها وزكت الدًىان العام للمحاطبت كدمها أخصائي الخدكيم اإلاالي، مدزب 

اإلاسكص الظعىدي للمساجعت اإلااليت والسكابت على ألاداء بالدًىان خالد الحسبي واشخملذ على دوز الدًىان في 
 .السكابت ومكافحت الفظاد

 















فعالٌات الملتقى السنوي الثالث بمناسبة الٌوم الدولً لمكافحة الفساد الذي نظمته إدارة 

 م٢٠١٩إدارة اإلعالم التربوي | إنتاج . المراجعة الداخلٌة بتعلٌم جدة أمس 
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