التعليم من أهم المشاريع االقتصادية والحضاارية
صاا
فااا العااالم ل فااالن يل ماان الشااع
للمشاريع التعليمياة ميااييااك يريالد لاا م ا
و طين ا و ط يلهال وبفضل اهلل أولا كن ماة
خااادا الحاالمين الشااليفين قطااام التعلاايم اال
نايت ا ويليم اهتمام ا كتى كقق قطام التعليم
فا المملنة العلبية السع دية قفااك يريلد فاا
زمن قياسا وهلل الحما .

تم ل فنالد المشالوم فاا ايشاا
أياديمية للتعلايم اج نراا حقاق
رؤيااة الاا طن الةاياااد للن اا
بااالتعليم اج نرااا فااا المملنااة
العلبيااة السااع دية لااى أرقااى
الم اصفاك العالمياةل ويتا لى ادارد
و نفيذ المشلوم شالية عليمياة
يتم أسيس ا ل ذا الغل .

ل اا القياادد الحنيماة أولا
 .1رؤية 2030التا
بالتعليم و ط يله وفق أرقى أساليب التعليم الحايث.

ناياة خاصاة للن ا

 .2وزارد التعليم عايا من و د الماارس العالمياة ااك المراايا ريال التعليمياة
التا ال لقا الى م يل ال ا ة الحضارية للمملناة العلبياة الساع ديةل وقاا
ال زارد أصاكب لك المااارس الاى غييال مرايي اا و ط يلهاال اال أ
و
مالك لك المااارس لام يساتةير ا لطلاب الا زاردل والزا وماع المااارس
اج نرية و العالمية يحتاج الى معالةة.

 .3يتطلع الن يل من اآلبا والمسؤولين الى ط يل قطام التعليم اج نراا شانالً
ومضم يا ليصرح لى هيئة مةمعاك عليمياة راقياة ا فل مياع وم اصافاك
المرايا التعليمية ومتطلرا ا من الة اك ااك العالقة يم اصفاك الافام المايا
وم اصفاك الرلاية ووزارد العمل ...وريلها.

 .4عايا منة المنلمة من قلة الماارس اج نرية فحا لا  3000طالاب مان
السع ديين والةايب غاادر مناة المنلماة ي مياا للاراساة فاا المااارس
العالمية بماينة اد.
ه المملنة العلبية السع دية لالست مار فا السياكةل وهناك الن يل مان
.5
عليم أبناا هم فاا
اجسل المسلمة من الاو الناطقة بغيل العلبية يلرر
الريئة العلبيةل و ناها نا اجياديمياة كامانة عليمياة لم ال هاؤال
السياحل باإلمافة الى حقيق بيئة عليمية خاصة لتعلايم اللغاة االيةلياياة
داخل المملنة فا منا آمن لى اجبنا والرناك.

قاا أياديمية التعليم اج نرا بمنة المنلمة مةمعاً عليمياً راقياً بم اصفاك
المية يقاا أربعة مناهج عليمية:
( من ج أملينا  +من ج بليطايا  +من ج أ نرا  +من ج سع دي)
ويتن المةمع التعليما من :
.1ريا أطفا (رومة ل و م ياي).
.2التعليم االبتاائا.
.3التعليم المت سط.
.4التعليم ال اي ي.
.5مع ا لتعليم اللغاك.
 .6امع يريل جدا الصالد والمحاملاك.
.7مليا اريب و ط يل م اراك المعلمينل والطال الم ه بين.
.8متحف عليما ( للتلاث والحضارد ) يةمع بين القايم والحايث ليرلز
اريخ المنطقة للطال والاائلين.

 .9مرنى للمعامل والم ترلاك وال سائل التعليمية.

 .10مال ب منش فة وصاالك ريامية ومسابح ومالها.
 .11مليا س ق ومقاها ومطا م راقية.
 .12سنن لألسا ذد ل والطال المغتلبينل و طالراك اللغة االيةلياية.

 .13وكاد نسيق القر

والتسةيل.

 .14وكاد نسيق النقل والم اصالك.

.1
.2
.3

.4

يقاا المشلوم عليماً كااي اً راقيااً يحقاق أقصاى در ااك الةا دد
التعليمية.
يقاا المشلوم يقالً مةايياً لألسا ذد والطال .
يح ي المشالوم صااالك ومعاار وقا ااك يمنان لا زارد التعلايم
االستفادد من ا فا اريب المعلمينل واقامة المؤ ملاك العلمية.
يت فل فا المشلوم  4مناهج عليمية:
 -1المن ج الرليطايا .
 -2المن ج اجملينا.
 -3المن ج ال ناي.
 -4المن ج السع دي .

 .5يقاا المشلوم مشارياك مةتمعية ومنح دراسية ودوراك اريرية ور اية مةايية
للفئاك التالية:
 oأبنا ش اا ال طن.
 oاجيتاا من أكا اجب ين أو يلي ما.
 oأبنا المطلقاك ل والملمى ممن ن ل م ظلوف خاصة.
 .6يةسا المشلوم روية  2030بنل مضامين ا الحضارية.
 .7يقاا المشلوم بيئة عليمية لفي ية اابة حقق معاييل الة دد الشاملة فا قطام
التعليم.
 .8يم ل المشلوم يم ا اً كضارياً مشلقاً للتعليم فا بالد الحلمين الشليفين.
بالتعليم وفق أ لاى
 .9هذا المشلوم يس م فا حقيق رؤية القيادد الحنيمة للن
المعاييل والم اصفاك العالمية بماا يتفاق ورؤياة  2030التاا أقل اا كن ماة
المملنة العلبية السع دية للتح ال طنا .

