


ة  مساء شفافية وا نزاهة وا تعليم في تعزيز قيم ا مجتمعيةدور ا لفساد) ا مضادة  قيم ا  (ا

مجتمعيااة ة ا مساااء خضوو أصحاووالسصطة وولنفص طةلموو لصةلو ووللةفصح صياووومصو ووب ةتفصح ووولةمسصءل يءوولطصحعصطةو ووللةفص  وو صنءت وو صءووتعص :ا
ص.جتف حخطىصخلطصصلتف ةلو للةفصح  طتص طخ.صطةو طنعص ووثلتهصف صظمصلظلسص تو ططن 

حق لمواطن  ص.صف صو للةفصطةوب  لتص حاالسصطة طططصا مصيا تقصطأه طفصطةوخننفا

 (.طةخلاف لىصطةوالةحصطةخ فصو ت لتصطةو للةفصحهسص)

ةُتساا م  مساااء وووعصح ووءلسصطة وو  صصنووولصي ووااصطةل ووتتصطةوجيو وو ص يووولحصطةووو طنعصطةث ووفص طةوويون عصفوو صطةيلوتووفص يا ووعصطأ طلص طةخوو ولتصصا
ص.ي ن صطةاقصةلوجيوعصءويلء فص ومصطةوب  لتص وططقءيملنولص.صءلةلظسص طةوب  لتصف صطةوجلاتصنلفف

ة تحقيق مساء صصص.طةليلجلتصوللقشفصف ص طةاقصطة تل لتص لىصطاناأصاقصوعصطةوب  لتصقءمصوعصطةويلافصطةءتلللتص ج  صتينلس ا

صص ي فتطصطةنملل ص لى  يبثطصطةي لتس،صج   ص لىصيبثطصإلص ط  ف؛ص لءتفصآثلطصةملص تن عصطةي لتسصف ص طةو للةفصطةلاطهفصمنظومة ضعف
ص.طةولمصه طصإةىصإضلففصطةمطص،

 
 



ة تعليم  مساء نزاهة وا صحيوي وملزم ومن شأنه توفيرا
طةطشت  ص يا تقصطةيلوتفصطةو ي طوفطةا نوفص. 
ولوووعصطليشووولطصطةجوووططةسصنلةطشووو  ص طةوا ووو ءتفص ت ووومصطأوووو طمص طاايتووولمص طةيا توووطص تتطهووولص هووو صجوووططةسص

 .طيخلتصشنمصطةجطتوفصطةولظوفصف صطةوجيو لتصطة لةوتف
اطأصطةث فصف صلمسصطةو طنعصء ءسصطليشلطصطة  مص طةو ل ط ص طإلالفصف صطةوجيوع. 
ص.قتسصطةلاطهفصف صطةوجيوعصُت مسصف صي اتاصطة تو ططنتفص  تل  صطة لل علشطص
تشونمصضوط ط صةوولط وفصف ونصءومصطةينءتقصطةم لمصةلو للةفصاصتا صف نصوعصه طصطأو طمص  و لصطإ طط ص

ص.طة  ط  صطأخاقتفص فاصصو طنعصطة   ص طةض فصف صطةوب  ف
يا ووووقصطأهوووو طفصطإلولةتووووفصفوووو صطة  ةووووفصفوووو صطةوجوووولاتصطاقياوووول تفص طاجيول تووووفص  عصطةم وووول صتاوووو مص

 . طة تل تف
 
 
 



 :مع مراعا اآتي في سياسا التعليم
صطةيطء تف،صطةولظ وفصف صومسصطنعصطة لل عص  تل  صطةطشت صطةانسصوءل ئص ي اتاصطإل لعص ا  قصطةو طنلفص لىصطةيطءتفصإع•

صءا ط صطة تسصهلهصت نسصءولصطةمل نتل صطةيطء يصطةلظلسص ءا نوفص ط يططيتجتليملصطة اطط صخننصف صلةكصططيءنص ق 
صصص.وولط لت

تجل صوجيو تف،صقضلتلصف صطةنلءفص طلخططنصطةوجيوعص لىصطةو ط فصطلميلح• ص طةولملجص طةنلةسصطةو لسصءتعصا ت  صيمل مص ط 
صءنملل صء  طهصةت  سص طة تسص طةوملططتصطةو لطفصطوياكصوعصطةوي لسصيون عصف لةفصي طتسصءل يططيتجتلتص طةوجيوعص طةو ط ف

ص.طةين ططتصظمصف ص لةتف
صص وءل ططت ءلة وم،ص طةي لسصطةالةف،ص  طط فصطأ  طط،ص ة سصنلةا طط،صطةلشنصطةي لسصةيا تقصالجليهص فقصطةو لسصق ططتصطفع•

 . ... طةيأومصطةللق ص طةيمنتطصطةيمنتطصفطصصةلنلءفص ييتحصطةوجيوعصقضلتلصف صيءاثصيطء تف
 



مفاهيماأدوات   وا

صصطةم ل ص ونلفافص طةو للةفصطةشملفتفصوملهتسصيضوعصطةليصطةو لتفصطةيطءتفصولملج
ص. طة شلةطتفص طةوا  ءتف

 صوملهتسصي اتاصإةىص طضافصإشلط صطةمل نتلتفصةلوللهتصطة لسصطإنلطصف ص ط
صطةوءلاثصضوعصطةمل نتل صطةولملجصف صويضولفصين عصاتثص طةشملفتفصطةلاطهف

ص.وءلشط صتتطصءنطت فصطةوخيلمف
 صفل نتل صوجيوعص عصاطتحصءشنمصتيا ثصولصطةيطء يصطإااحصطبتفصف ص ط

صص طةشملفتفصطةلاطهفصوءل ئص لىصطةيأنت ص  لةوملص حهسصطةشلولفصةليلوتفصت  ىصويل ط
ص.قتوملصم يوث ص

 صطةو للةفص ي ااصطة وطتفصطةوططامصيطط  ص  ت  صءأشنلمصويل  فصءططوتصإ  ط
ص. خلطجملصطةو ط فصف صطةنلةسصتشله هلصحعصتونعص(...نطي لتف)

  المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفعععععا  ععععععدرا  ال ععععععادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

المؤسسعا  الشرا ا  ما 
 ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا

طة  طصطةيطء يصف صونلفافصطةم ل ،صطةي  تفص لىصونلفافصطةم ل ،صطةي قتقصطاجيول  ،صي اتواصومولهتسص
..صطةانوووسصطةوالووو ،صطةووو ةتمصطةوطج ووو صفووو صطةيطءتوووفصطةو لتوووف،ص ةتووومصطةو لوووسصفووو صي اتووواص وووتل  صطة ووولل ع

ص. جوت ملصيضولتصوملهتسصطةلاطهفص طةشملفتفص طةانسصطةالةحص ونلفافصطةم ل 

ي طتءتوووفصييضووووعصحنوووططصلظطتوووفصاووو مصومووولهتسصطةلاطهوووفص طةشوووملفتفص طةو وووللةفص ولظ ووووفصونلفاوووفصح ةوووفص
طةم ل ،ص قلل عصونلفافصطةم ل ،ص جططةسصطةم ل صطةي صلصص لتملصطة لل عصطةمل نتل صةونلفاوفصطةم ول ،ص

ص.صص طةي طتفصءلةمتةلتص طةوب  لتصلطتصطة اقفصءونلفافصطةم ل ص حهسصإلجلاطيمل

و ط صي طتمتفص ي ات مولص لوىصطةنلءوفصفو صطةاوم فصطةو ويم ففصءلةي ول عصووعصل يصطاخياولصصإ  ط ص
ص.ا مصطةم ل ص نططةقصطةيءلتغص له

   المناهج

 المرجعيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا

طةي  توووفص لوووىصونلفاوووفصطةم ووول ،صطةووو  طصطةيطءووو يصفووو صونلفاوووفصطةم ووول ،صي اتووواص وووتل  ص
،صطةيوو قتقص لووىصو طالووفصطةمتةوولتص(طةو ووللةفصطةوجيو تووف)طة وولل ع،صطةيوو قتقصطاجيووول  ص

تويسصلةوكصووعصخوامصطءونصطةومولهتسصطةلظطتوفص(.صطةا و قص طة طجءولت)طةوالتف،صطةو طنلفص
ص(.طةوشط أصطةناء )ءلةجللسصطةينءت  صطة ول ص

   المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا

يوووسص طضوووهص لوووىصنلءوووفصطةاوووفصطةخووولوسص"صاصةل ط ووونف"فوووتلسص:صإليووولجصحفووواسصنطيووو ع
ص.حولعءلةشططنفصءتعصطة اطط صوطناصإء طأصطةو لسص وب  فص

ال ووولتصطةل وووللصووووعصطةنلءوووفصاووو مصوضوووو عصطةموووتلسصطة ط ووونفصفووو صطةي تتلووولتصيلظوووتسصص
ص.ص طة ظلةفصطةان وتف

   المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا

قوو ططتصطةو لوووتعصوووعصيخاووصصطةيطءتووفصطةو لتووفص طإ طط ص طاقياوول ،ص طةلتووفصطة طءتووفص طةيطءتووفصطفووعص
ص...(.طةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةف)طإ اوتفص لىصوملهتسصطةم ل ص ولظ وفصونلفافصطةم ل ص

ص.طةنل طصطةيطء يصوعصو للةفصطةو ب ةتعص ل يصطة طططيونتعصصص

ص.طةي جتمتفصةوالطءفصطةم ل لصىطةوءل ءأهوتفصونلفافصطةم ل ص طاناأص لىصطةي  تفصصص

ة ووللطتص ووومصي طتمتووفصتشوولطكصفتموولصطةنلءووفص ح ةتووللصحووو طهسصفوو ص طشوولتصياووتص لوول تعص قلةتووفص  وو ص
ص.ي ااصطةو للةفص وعصشألملصونلفافصطةم ل 

آثولطهصصل يصطة اقفصءوملهتسصطةلاطهوفص طةشوملفتفص طةو وللةفص وممو سصطةم ول ص حشونلةهص ح وءلءهصي طتفص 
ص.طاقيال تفص طاجيول تفص طة تل تف

   المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا

ص(.طةوشلطتعصطةناءتف)لة ومصطةنلءفص لىصولمجتفصطةي لسصءي طتسصصص
ص...ص(.طة اتط ،ص طةط سصطة افصنيلءفصطةو لةف،ص)صوللف لتص و لء لتصةلنلءفصويل  فإجططلصصص
طةنلءفصف صطةو ططسص لىصوملهتسصولظ ووفصونلفاوفصطةم ول ص طةلظولسصطة ولل ل صطةمل ونتل صي طتسص

لجلاطيمل،ص ولمجتفصطةي لسصوعصخامصطة ومص ص(.طةوشلطتعصطةناءتف)ةونلفافصطةم ل ص ط 
إلجوولاصوشوولطتعصناءتووفصيي لووقصءجووططةسصطةم وول صطةيوو ص ط تصفوو صقوولل عصونلفاووفصطةم وول صطةو وو مص

 ي اتاصوملهتسصطةلاطهفص طةشوملفتفص طةو وللةفصضووعصوجولاتص  تو  ،صولمولصط ويخ طسصطةوويلنولتص
ص.طة لوف،صصي  تسصطةخ ولتصةلجوم ط،صصط يخ طسص ط  طط صطةولمصطة لس

يانووتسصوشوولطتعصطةنلءووفصطةوشوولطنتعصوووعصقءوومصوخياووتعص  طضووملص طخيتوولطصطأفضوومص فووقص لووىص
ص.و لتتطص ي وتومل

 

   المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



مفاهيماأدوات   وا
ص

ص.وعصوب  لتصطةوجيوعصطةو ل طة ط  فصطةشططنلتصءلللص
طاهيولسصءيا توقصطةو وللةفصءلةيو طتتصخنو  صءخنو  ،صفلةم ول صاصتونوعصطجيثلثوهصجولوفص

ص.ص طا  صح صضوعصاولفصنءتط 
يوووو فتطصينووووياتصوووووعصحجوووومصطةو ووووللةفصطةوجيو تووووفص يا توووو صاجوموووولصفوووو صطةوال ووووءفص

ص طةونلشمف
صطةل للطتص لىصو ي ىصطةوب  لتصطةط وتفص تتطصطةط ووتفص وب  ولتصطةوجيووعص   

ص. لىصطةوملهتسصطةلظطتفصةلو للةفص آةتلتصةونلفافصطةم ل ص ق طلتلهةلي  تفصصطةو ل 

   المناهج

 اإثرائيةاأدلة 

 اإثرائيةالبرامج 

 اإثرائيةاأنشطة 

رفا  درا  ال ادر 
 التعليمي

 الطلبةرفا  درا  

الشرا ا  ما 
 المؤسسا  ذا  العا ة

 

 



غايات  فوائد وا ب/ ا طا  ا
 .وملهتسصطةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةفصة ىصطةنلءفي اتاص•
ءووأ  طتصص...طةي طاووم،صطةث ووفصءوولةلمس،صطة ووومصطةي وول ل طةاوو طط،ص:صيلوتووفصوموولططتصطجيول تووفصةوو ىصطةنلءووف•

 ...ص.ويل  فصطةوااظف،صإجططلصطةو لءاتص

يلوتوووفصومووولططتص  لتوووفص لووو صطةنلءوووفصومووولططتصطةيمنتوووطص طةيمنتوووطصطةللقووو ،ص يجووووعصطةو ل وووولتص ياووولتممل،ص•
 ... يالتمصطةءتلللتص طا يليلجلت،ص طةخط جصءلةي اتلت،صطةي  تسصطةو يوطصةل وم،صطةيخنتن

 .ي  تفصطإا لسصة ىصطةنلءفصء  طهسصنو طنلتعصو ب ةتعصف صطةوجيوع•
قتوولسصطةنلءووفصءوو  طصطةطقلءووفص لووىصطةخوو ولتص طةوشوولطتعصطةيوو صي وو سصةلنلءووفص يلوتووفصقووتسصطةاوو قص طأوللووفص•

 . طإخاصصف صطة ومصة تمس
وجيو توووفصقضووولتلصناءتوووفصييلووول مصوشووولطتعصيلمتووولصطلميووولحصطةو ط وووفص لوووىصطةوجيووووعصطةوالووو صووووعصخوووامص•

 .  ت  
 



عملمن جية  صا

ح صطةووي لسصوووعصطةووي لس،صطةنلءووفصفوو ص ولتووفصطإل وولعصتينلووسصإشووططكصطةلاطهووفص طةو ووللةفص ا وو قصء ووتسصيي لووقصإعصيلوول مصقضوولتلص
ةتاووءا طصوءوول طتعصونيشوومتعصةل وولةسص   Project Based Learningخووامصطة وووم،صح صطةووي لسصطة وولةسص لووىصطةوشوولطتعصطة ولتووفص

 :اتثصإعصهلهصطةولمجتفصي يو ص لى.صويل تعص لءتتعصةخءط صطةو لسن لمسصوجط صطةواتنصءمس،صء ًاصوعص
لة• مش موضوع أو ا قائم واختيار ا وضع ا  .تشخيص ا

لة• مش موضوع أو ا بيانات وتوثيق ا حول ا  .رصد ا

معلومات وتحليل ا• بيانات وا جة ا  .معا

توصيات• نتائج وا  .ا

عاقة • ميدانية ذات ا يات واأنشطة واإجراءات ا فعا عمل وتتضمن ا نتائجخطة ا  .با

توصيات•  ا
 



 
وزارة تعليمية برامج  مجتمعية تعزيزتنفذها ا ة ا مساء شفافية وا نزاهة وا  قيم ا

 
طةي  تووفص لووىصونلفاووفصطةم وول صوووعصحووولعصاتووثصيطنوواتصطةوشوولطتعصطةناءتووفصاوو مصفاووصص

ص:قتسصطةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةفصف صطةوال طصطةطةت فصطآيتف
ص.طةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةفصف صط يخ طسصطةوويلنلتصطة لوف
ص.طةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةفصف صي  تسصطةخ ولتصةلجوم ط
ص.طةلاطهفص طةشملفتفص طةو للةفصف صط يخ طسص ط  طط صطةولمصطة لس
ص...(.صطةي تتللت،صطة نللطت)طة ط نفص طةوا  ءتفص طةوالءل صف صطإ طط ص

عيععععععععععة علعععععععععع   الت
سادم افحة   ال

ر التربععع  فعععي  العععد
سادم افحة   ال

 ااجتماعيالتد ي 

عاهي  الح ع   تعزيز م
 المحلي لدى طلبة 

 

 

 



 
وزارة تعليمية برامج  مجتمعية تعزيزتنفذها ا ة ا مساء شفافية وا نزاهة وا  قيم ا

 

طةليصيلملهصطة اطط صوعصهتةفصونلفافصطةم ول ص يطنواتص:صطة  طصطةيطء يصف صونلفافصطةم ل 
طةوشووولطتعصطةناءتوووفصفتوووهصاووو مصجوووططةسصطةم ووول صطةيووو صلوووصص لتمووولصقووولل عصونلفاوووفصطةم ووول ص

ص.طةمل نتل 

عيععععععععععة علعععععععععع   الت
سادم افحة   ال

ر التربععع  فعععي  العععد
سادم افحة   ال

 ااجتماعيالتد ي 

عاهي  الح ع   تعزيز م
 المحلي لدى طلبة 

 

 

 



 
وزارة تعليمية برامج  مجتمعية تعزيزتنفذها ا ة ا مساء شفافية وا نزاهة وا  قيم ا

 

 ييطناصطةوشلطتعصطةناءتفصفتهصا مصفاصص:صطةليصيلملهصطة اطط صوعصوطناصإء طأصطةو لس
قتسصطةلاطهفص طةشملفتفص طةو وللةفصفو صيلمتولصوشولطتعصطإ وولطصطةيو صيلمولصفو صطةوجيو ولتص

إضولففصإةوىصيالتومص(.صطةءلو تلتص طةوجولةسصطة ط توف)طةوالتفصوعصخامصطةمتةلتصطةوالتفص
ص.و طالفصطةمتةلتصطةوالتفصوعصولظ طصا  قصطإل لع

عيععععععععععة علعععععععععع   الت
سادم افحة   ال

ر التربععع  فعععي  العععد
سادم افحة   ال

 ااجتماعيالتد ي 

عاهي  الح ع   تعزيز م
 المحلي لدى طلبة 

 

 

 



 
وزارة تعليمية برامج  مجتمعية تعزيزتنفذها ا ة ا مساء شفافية وا نزاهة وا  قيم ا

 

ي اتوواصوموولهتسصطةانووسصطةوالوو صةوو ىصنلءووفصطةووو ططسصوووعص اطط صطةانووسصطةوالوو ص وب  ووفص
طةي ل عصطأةولل ص يطناصطةوشط أصف صحا صوال طهصا مصيالتمصو طالفصطةمتةولتصطةوالتوفص
 فاصصقتسصطةلاطهفص طةشوملفتفص طةو وللةفصفو صإ و ط صطةو طالولتص يلمتولصوشولطتعصطإ وولطص

ص. ي  تسصطةخ ولتصف صطةوجيوعصطةوال 

عيععععععععععة علعععععععععع   الت
سادم افحة   ال

ر التربععع  فعععي  العععد
سادم افحة   ال

 ااجتماعيالتد ي 

عاهي  الح ع   تعزيز م
 المحلي لدى طلبة 

 

 

 



 والتقييمالمتابع 

طةوت طلتفصةلو ططسص طةنلءفص طةو لوتعص طا يولأصولمسطةاتلططتص. 
صطةولي تلتصطةي تتوتفصةلو ططسص طةنلءفص طةو لوتعصطةوشلطنتع   . 
ي تتسصطأ ولمص طةوءل ططتصطةناءتفصوعصقءمصةجلعصويخااف. 
ووووومصط وووويءتلللتصةلو لوووووتعص طةنلءووووفصة توووولسصطأثووووطصطةووووليصحا ثيووووهصطةءووووططوتص طةوشوووولطتعص طةوموووولهتسص 

 . يشومصطةوملهتسص طةوملططتص طة تسص طايجلهلتطةولملج،صطةويضولفصف ص
 ي طتسصطةنلءفص لىصط يخ طسصلو لجصفاصصطةيلوتفصطإةنيط ل. 
و لطءووفصطةوشوولطتعصطةناءتووفصةوموولهتسصطةم وول ص ولظ وووفصونلفاووفصقووتسصونلفاووفصطةم وول ص ي اتوواصطةشووملفتفص

ص. طةو للةف
ياوووتسصاوومالتصخلاووفص لووىصشووءنلتصطةي طاوومصطاجيووول  صةءووططوتصطةي لووتسصفوو صو طجمووفصطةم وول ص

 . طةو للةفصطةوجيو تف
 
 



 برامج ذات عاقة إحصائية 
تعليم  ة با مساء فساد وا مجتمعيفي مواج ة ا  ةا

 
عدد  البرنامج

 المشرفين
مدير  
 المدارس

عدد 
 المعلمين

عدد 
 الطلبة

ساد ة ال اج  التعلي  في م
ساد ر الترب  في م افحة ال  17500 700 700 60 الد

اهي  الح   المحلي   1650 66 66 32 تعزيز م
ن  600 20 20 5 .سيادة القان

 11200 350 450 16 .التد ي ااجتماعي
ر  يئععة المحليععة مععن من عع ازنععة ال تحليععم م

 1500 60 60 16 .حق اإنسان

يئة المحلية ازنة ال  750 30 30 16 .التد ي عل  م
اااذين اساااتفادوا مااان هاااذ  طلباااة ا  مجماااوع ا

ل مباشر برامج بش  33200 ا



ليخط   مستق

تخطاايط • فساااد فااي خطااة ا افحااة ا نزاهااة وم شاافافية وا مفاااهيم ا اااملي  ي وت اادمج شاامو
من اج  جدا  .يدا

تقويم تعزيز • ب واعتماد طرائق ا طا يب تدريس بديلة ونشطة في تعلم ا حقيقيةأسا  .ا

برامج إدماج • فساد في ا افحة ا شفافية وم نزاهة وا وزارة وخاصاة ثرائية اإ مفاهيم ا خطة ا
طابية  .اإشراف واأنشطة ا

 



 شكرًا لم عى حسن اس اع


