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 بظِ اهلل ايشمحٔ ايشسِٝ

 ٚبعذ : هلل  ٚسذٙ  ٚايضال٠ ٚايظالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعذٙ  اسبُذ     

ايتدطٝط َٓٗر إْظاْٞ ٜظتٗذف اربار إدشا٤ات يف اسباعش يٝذين مثاسٖا يف املظتكبٌ, ٜٚعترب أٍٚ عٓضش َٔ عٓاصش اإلداس٠, ٚ ٖٛ األطاغ      

يف ٚايتطٛسات ايهبري٠ ايجكاؾ١ٝ ٚاجملاالت االقتضاد١ٜ, االدتُاع١ٝ,  تػريات يف ػت٢املَٔ صبُٛع١ ؼبتِ ٖزا املَٓٗر ٚدُٛد ٚاملبذأ ايزٟ تكّٛ عًٝ٘. 

 .تٛانب ٖزٙ املتػرياتيف ايتعًِٝ ٜظتذعٞ إسذاخ ْكالت ْٛع١ٝ نً٘  ٖزا,  تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚاإلعالّ

, 2030صاس٠ ايتعًِٝ ذبكٝكًا يشؤ١ٜ ٚطٓٓا ايطُٛح ٚؾل تٛدٝٗات ٚأٖذاف َكاّ ٚداس٠ ايتعًِٝ مبشاؾع١ املزْب َٓٗذ١ٝ ايتدطٝط إَٔ ٖٓا اْتٗذت      

 .ٚتٛسٝذ ازبٗٛد ٚتهاًَٗا عبٖٛا, املٛاسديتتُهٔ َٔ ذبكٝل أٖذاؾٗا ٚتٛدٝ٘  ٚأٚيتٗا عٓا١ٜ خاص١

 .يكٝاغَٚؤػشات اٚؾل دذاٍٚ ٚبٝاْات َعذ٠ َظبك١ تٛعح املظؤٍٚ ٚايٓتا٥ر ٚتٛثل ٖزٙ اشبطط ٚؾل منارز ضبذد٠ بؼهٌ عًُٞ َتعاسف عًٝ٘ ٚ     

 ٚاهلل أطأٍ إٔ ػبعٌ ٖزا ايعٌُ ديٝال يًتُٝض ٚايٓذاح يف تكذِٜ خذ١َ أؾغٌ ألبٓا٤ ٖزا ايٛطٔ ايػايٞ.     

 

                                                                                             

 

 

  

 َذٜش ايتعًِٝ مبشاؾع١ املزْب

 عجُإ بٔ إبشاِٖٝ ايعجُإ
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هتب, ٚال َؼاسٜع تشطِ, ٚال ٚثا٥ل ذبؿغ ؾشظب, ألْ٘ ايّٝٛ أصبح َؿتاح ايٓذاح ٚاملٓاؾظ١ ٚايتطٛس, ؾؿٞ مل ٜعذ ايتدطٝط أٚساًقا ت

ٕ اهلل ٚاقعًا ٜٓعِ ب٘ أبٓا٤ ٖزا , ٜٛدٗٗا قاد٠ ٖزا ايبًذ, يتتشٍٛ بإر2030صبتُع ؾيت ناجملتُع ايظعٛدٟ ايزٟ ٜتذ٘ عبٛ سؤ١ٜ طُٛس٘ سؤ١ٜ 

 ايٛطٔ ايػايٞ, ؾإٕ ايتدطٝط ٖٛ ْاؾزتٓا اييت ْطٌ بٗا عبٛ املظتكبٌ.

ٚأعش٢ أٚي٦و ايشداٍ ايزٜٔ ٜبٕٓٛ املظتكبٌ ِٖ أَعُّ َا ٜهٕٛ ساد١ إىل سطِ خطط طُٛس١ ٚاقع١ٝ تٓطًل َٔ ذبًٌٝ يًٛاقع يتالَع     

 خٝاٍ املظتكبٌ.

يزا ناْٛا َٚا صايٛا ػبعًٕٛ  ايشطاي١ ٚؼبككٕٛ ٖزا ايتشٍٛ ايٛطين املٓؼٛد.ٚايتعًِٝ ٚأًٖ٘ ِٖ صٓاع ايشداٍ ايزٜٔ طٝشًُٕٛ ٖزٙ     

 ايتدطٝط أداتِٗ يف ذبكٝل سؤ١ٜ ٚطِٓٗ ٚأٖذاف ٚصاستِٗ.

َٔ ٖٓا ناْت ٖزٙ ايٛسقات تشطِ اشبط١ ايتؼػ١ًٝٝ إلداس٠ ايتعًِٝ يف ضباؾع١ املزْب, ػاسى يف بٓا٥ٗا اإلداسات ٚاألقظاّ يتٛعح ازبٗذ     

 .ّ 2018زٍ يف ايعاّ املايٞ ايزٟ طٝب

 ْأٌَ إٔ ْهٕٛ ٚؾكٓا يف ايبٓا٤, ْٚظأٍ اهلل ايتظذٜذ يف ايتٓؿٝز ٚايعطا٤, ٚاهلل ْعِ املٛؾل ْٚعِ املعني.    

   

 ٚايتطٜٛشايتدطٝط  س٥ٝع قظِ

 خايذ بٔ محذ ايشػٝذد.
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 اهلذف االطرتاتٝذٞ األٍٚ / إتاس١ خذَات ايتعًِٝ يهاؾ١ ػشا٥ح ايطًب١ .

 ايربْاَرَؤػش ذبكل  ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 أطبٛع االختباسات رات ازباْبني 1
 

قظِ اإلػشاف 

  (ايرتبٟٛ)بٓني
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 70سغٛس  َعًُٞ اسباطب اآليٞ

 عاّ َايٞ تٛاصٕ 2

بٝاْات إسضا١ٝ٥ 

عذاد ايطًب١ يف أل

 .األسٝا٤

قظِ ايتدطٝط 

 املذسطٞ

زب١ٓ االطتجُاس 

األَجٌ يًُباْٞ 

 املذسط١ٝ

ٚايبٓات َذاسغ ايبٓني 

 زبُٝع املشاسٌ
 سؾع طًب يظعاد٠ َذٜش ايتعًِٝ إلصذاس ايكشاسات

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 اإلعالّ ايرتبٟٛ إداس٠ ايتعًِٝ األًٖٞ  عاّ َايٞ اؾتتاح سٚع١ أطؿاٍ أ١ًٖٝ 1
يشٜاض ايؿ١٦ ايعُش١ٜ 

 األطؿاٍ
 .اطتٗذاف ثالخ َظتجُشٜٔ

 عاّ َايٞ ايتٛطع يف سٜاض األطؿاٍ 2

بٝاْات إسضا١ٝ٥ 

عذاد األطؿاٍ أل

داخٌ احملاؾع١ 

 .ٚخاسدٗا

قظِ ايتدطٝط 

 املذسطٞ

زب١ٓ االطتجُاس 

األَجٌ يًُباْٞ 

 املذسط١ٝ

 . سؾع طًب يظعاد٠ َذٜش ايتعًِٝ سٜاض األطؿاٍ

 

.  

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ؿ١٦ املظتٗذؾ١اي ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 أطبٛع َٗاسات ايتؿهري االبذاعٞ 1
 

قظِ سٜاض 

 األطؿاٍ

قظِ ايتذسٜب 

 ايرتبٟٛ
 % َٔ َعًُات سٜاض االطؿا50ٍسغٛس  َعًُات سٜاض األطؿاٍ

 ؾضٌ دساطٞ طؿٌ ٜكشأ .. أ١َ تظُٛ 2
 

قظِ سٜاض 

  األطؿاٍ
 ايشٚعات

% َٔ ايشٚعات اسبه١َٝٛ 70َؼاسن١ 

 ٚاأل١ًٖٝ

 ػٗش ايكاسئ املاٖش 3
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ15١َؼاسن١  طالب صـ ثاْٞ ابتذا٥ٞ
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ يرباَر ضبٛ األ١َٝ قٓا٠ تع١ًُٝٝ 1
 

قظِ تعًِٝ 

  ايهبريات
 اطالم ايكٓا٠ األَٝني ٚاألَٝات

 عاّ َايٞ إَال٥ٞ بال أخطا٤ 2
 

قظِ تعًِٝ 

  ايهبريات

طايبات َذاسغ تعًِٝ 

 ايهبريات
 سؾع تكشٜش تٓؿٝز املؼشٚع َٔ املذاسغ

 عاّ َايٞ اطتذا١َ 3
 

 قظِ تعًِٝ ايهباس
 

 ط١ٓ 15ايهباس ؾٛم 
ط١ٓ  15ؿاض ْظب١ األ١َٝ بني ايهباس )اغب

 %1( بٓظب١ ؾأنجش

 

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ )1ايبٓو ايًػٟٛ يًضِ )سصٝذ 1
 

قظِ ايرتب١ٝ 

  )بٓني(اشباص١
 % َٔ ديٌٝ ت١ُٝٓ ايًػ١ اإلثشا80ٞ٥تطبٝل  طالب بشاَر ايعٛم ايظُعٞ

 ػٗشإ اعطشابات ايٓطل ٚايهالّ 2
 

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓات(اشباص١
 ايتذسٜب ايرتبٟٛ

َعًُات ايضؿٛف املبهش٠ 

 ٚسٜاض األطؿاٍ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ 30َؼاسن١ 

 عاّ َايٞ االطؿاٍ َٔ رٟٚ االستٝادات اشباص١ 3
 

قظِ سٜاض 

 األطؿاٍ

قظِ ايرتب١ٝ 

 اشباص١

 االستٝاداتاالطؿاٍ رٟٚ 

 اشباص١

يف  اشباص١قا١ُ٥ حباالت رٟٚ االستٝادات  -

 سٜاض االطؿاٍ

تكشٜش باشبذَات املكذ١َ يزٟٚ االستٝادات  -

 اشباص١

 ػٗش صعٛبات ايتعًِ 4
 

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓات(اشباص١
 َع١ًُ 25َؼاسن١  َعًُات ايضؿٛف املبهش٠ ايتذسٜب ايرتبٟٛ
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 االطرتاتٝذٞ ايجاْٞ / ذبظني اطتكطاب املعًُني ٚإعذادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛشِٖ .اهلذف 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ شٚعايربْاَر / املؼ ّ

 عاّ َايٞ ايتطٜٛش املٗين ايكا٥ِ ع٢ً حبح ايذسغ 1
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  املعًُٕٛ

 عاّ َايٞ STEM اإلثشا٤ ايؼاٌَ ٚؾل 2
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 %َٔ املشػشني75تذسٜب  َعًُٛ ؾضٍٛ املٖٛٛبني قظِ املٖٛٛبني

 عاّ َايٞ ايتطٜٛش املٗين ملعًُٞ ؾضٍٛ املٖٛبني 3
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 %َٔ املشػشني75تذسٜب  َعًُٛ ؾضٍٛ املٖٛٛبني قظِ املٖٛٛبني

 عاّ َايٞ أثش ايذَاؽ يف ايتعًِٝ 4
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  املعًُٕٛ داَع١ ايكضِٝ

 عاّ َايٞ متهني 5
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  املعًُٕٛ

 عاّ َايٞ .َؼشٚع َٗاسات ايتؿهري ٚأطايٝب ايتعًِٝ 6
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓات(ايرتبٟٛ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ15١سغٛس  املعًُات

 عاّ َايٞ ايٓؼطايتعًِ  7
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ َٔ%  50سغٛس  املعًُات

 عاّ َايٞ ايب١٦ٝ ايشق١ُٝ 8
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ60١َؼاسن١  املعًُات

 أطبٛع اشبط ٚاإلَال٤ 9
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املظتٗذؾني 60سغٛس  َعًُٞ ايًػ١ ايعشب١ٝ

10 
اطرتاتٝذٝات تذسٜع املٗاسات األطاط١ٝ 

 يًػ١ االظبًٝض١ٜ
 أطبٛع

 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ 

 األٚىل بايشعا١ٜ
 % َٔ َعًُٞ ايًػ١ االظبًٝض65١ٜسغٛس 

 أطبٛع بطاق١ ايتعًِ ايٓؼط 11
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

اإلظبًٝض١ٜ َعًُٞ ايًػ١ 

 يًُشس١ً املتٛطط١
 سؾع تكشٜش ايًكا٤ يضاسب ايضالس١ٝ 
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 أطبٛع 2030ايكٝاد٠ املذسط١ٝ يف ظٌ سؤ١ٜ  12
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املظتٗذؾني 70سغٛس  ٚنال٤ املذاسغ

13 
ايتكٓٝات اسبذٜج١ املظتدذ١َ يف طشم 

 ايتذسٜع
 أطبٛع

 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املظتٗذؾني65سغٛس  اسباطب اآليَٞعًُٞ 

 أطبٛع ايطباعٝات 14
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني 70سغٛس  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع تطبٝكات يف أعُاٍ ايهٛالز 15
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني 70سغٛس  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع أعُاٍ ايضداز 16
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني 70َؼاسن١  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع اطرتاتٝذٝات ايتذسٜع يف ايضؿٛف األٚي١ٝ 17
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني70سغٛس  َعًُٞ ايضؿٛف األٚي١ٝ

18 
تطبٝكات قٝاطات عٓاصش ايًٝاق١ ايبذ١ْٝ 

 املشتبط١
 أطبٛع

 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايرتب١ٝ ايشٜاع١ٝ 

 يًُشس١ً ايجا١ْٜٛ
 % َٔ َعًُٞ املشس١ً ايجا١ْٜٛ 60َؼاسن١ 

 

. 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ؾضٌ دساطٞ ايتك١ٝٓ بايتعًِٝدَر  1
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓات(ايرتبٟٛ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ20١سغٛس  املعًُات

 أطبٛع تؿعٌٝ َضادس ايتعًِ 2
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املظتٗذؾني60سغٛس  َعًُٞ اسباطب اآليٞ
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ّٜٛ ايتطٜٛش املٗين يًكٝادات 1
 

 سغٛس مجٝع قٝادات ايتعًِٝ األًٖٞ ايتعًِٝ األًٖٞقٝادات  ايتذسٜب ايرتبٟٛ إداس٠ ايتعًِٝ األًٖٞ

 عاّ َايٞ داؾع ايٛطين يًظال١َ َٔ ايهٛاسخ 2
طباطب١ ازبٗات 

 رات ايعالق١

قظِ األَٔ 

 ٚايظال١َ املذسط١ٝ

 - َظتؼؿ٢ املزْب

 -ايذؾاع املذْٞ 

  -ب ايرتبٟٛايتذسٜ

ػشن١ تطٜٛش 

 ايتعًِٝ

 َٓظكٞ/ات األَٔ ٚايظال١َ

َٔ َٚٓظكات األ% َٔ َٓظكٞ 97سغٛس -

 ٚايظال١َ ايربْاَر ايتذسٜيب

% َٔ قا٥ذات املذاسغ ٚسػ١ 89سغٛس -

 ايعٌُ

 عاّ َايٞ مماسغ أَٔ ٚطال١َ 3
طباطب١ ازبٗات 

 رات ايعالق١

قظِ األَٔ 

 ٚايظال١َ املذسط١ٝ

 -ايذؾاع املذْٞ 

 -ايتذسٜب ايرتبٟٛ

ػشن١ تطٜٛش 

ايه١ًٝ  -ايتعًِٝ 

 ايتك١ٝٓ

َٓظكٞ/ات األَٔ ٚايظال١َ 

 قا٥ذٟ/ات املذاسغ -

بشْاَر  َٔ املٓظكني /ات يف %96 َؼاسن١-

 مماسغ أَٔ ٚطال١َ

% َٔ قا٥ذات املذاسغ ٚسػ١ 80سغٛس - 

  ايعٌُ

 عاّ َايٞ بشاَر 4
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

مجٝع ػاغًٞ ايٛظا٥ـ 

 ايتع١ًُٝٝ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب 

 أطبٛع املعًِ ازبذٜذ 5
ٚدٛد َعًُني دذد 

 اإلداس٠يف 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  املعًُٕٛ ازبذد 

 عاّ َايٞ ذبذٜذ االستٝاز ايتذسٜيب 6
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

مجٝع ػاغًٞ ايٛظا٥ـ 

 ايتع١ًُٝٝ

  إصذاس تعُِٝ االستٝاز-

 سصذ االستٝاز-

 عاّ َايٞ ملعًُٞ ايًػ١ ايعشب١ٝ ١ايتأطٝظٝاسبكٝب١  7

تٛؾري اسبكٝب١ َٔ 

قبٌ املشنض 

ايٛطين يًتطٜٛش 

 املٗين ٚايتعًُٝٞ

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ

املشنض ايٛطين 

يًتطٜٛش املٗين 

 ٚايتعًُٝٞ

 % َٔ املشػشني75تذسٜب  َعًُٛ ايًػ١ ايعشب١ٝ

 عاّ َايٞ إظبًٝض١ٜتطٜٛش َٗاسات ايهتاب١ بايًػ١  8
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  َعًُٛ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ داَع١ ايكضِٝ

 عاّ َايٞ ت١ُٝٓ ايظًٛى اإلػبابٞ 9
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػذٜٔ املشػشني75تذسٜب  املشػذٕٚ داَع١ ايكضِٝ
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 عاّ َايٞ اسبذ َٔ ايتُٓش 10
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

ٚنال٤ املذاسغ املعًُٕٛ 

 املشػذٕٚ
 َٔ املشػشني %75تذسٜب 

 تشػٝح قاد٠ دذد ػٗش ايكاد٠ ازبذد 11
قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  ايكاد٠ ٚايٛنال٤ ازبذد

 أطبٛعإ ايتعشٜـ بٓعاّ املكشسات 12
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

 )بٓات(ٚاإلسػاد
 % َٔ َشػذات املشس١ً املتٛطط90١تذسٜب  املشػذات االػشاف ايرتبٟٛ

 عاّ َايٞ ػشان١ ؾاع١ًعبٛ  13
 

ٚسذ٠ ػشان١ 

املذسط١ َع األطش٠ 

 ٚاجملتُع

 ايتذسٜب ايرتبٟٛ 
َؼشؾات  - قٝادات تشب١ٜٛ

 قا٥ذات َذاسغ - تشبٜٛات
 َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١% 30سغٛس

 ؾضٌ دساطٞ اشبضا٥ط ٚاملؿاِٖٝ ملعًُٞ تعًِٝ ايهباس 14
 

قظِ تعًِٝ 

 ايهبريات
 ايتذسٜب ايرتبٟٛ

مبذاسغ تعًِٝ َعًُات املٛاد 

 ايهبريات
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ70١سغٛس 

 أطبٛع أطايٝب سذٜج١ يتٓؿٝز األطبٛع ايتُٗٝذٟ 15
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 إقا١َ ٚسػيت عٌُ املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 عاّ َايٞ ذبظني َٗاسات ايتكِٜٛ يذ٣ املعًُات 16
 

قظِ االختباسات 

 )بٓات(ٚايكبٍٛ
 املعًُات ايتذسٜب ايرتبٟٛ

اصذاس ْؼشات  - % َٔ املعًُات50تذسٜب  -

 اصذاس نتٝب - تعشٜؿ١ٝ

 أسبع١ أٜاّ يكا٤ات تشب١ٜٛ 17
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ

 -أَٝٓات َضادس ايتعًِ 

قا٥ذات املذاسغ ٚسٜاض 

املؼشؾات  -األطؿاٍ 

  ايرتبٜٛات

  % َٔ املظتٗذؾني70سغٛس 

 عاّ َايٞ متٝضٟ يف َعًُٞ 18
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١% 70 َؼاسن١ ضبغشات طبترب -َعًُات 

  عاّ َايٞ ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ 19
قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ40١َؼاسن١  املعًُات 

  عاّ َايٞ املٛاط١ٓ 20
قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 املظتٗذؾات املعًُات َٔ %50سغٛس املعًُات 

 عاّ َايٞ ايتشضٌٝ ايذساطٞ 21
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ50١َؼاسن١  املعًُات
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 ؾضٌ دساطٞ ؟نٝـ اتعاٌَ َع ابٓيت املشاٖك١ 22
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

 )بٓات(ٚاإلسػاد
 املشػذات ايتذسٜب ايرتبٟٛ

 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ70١َؼاسن١ -

 يألطش% َٔ املشػذات ايربْاَر 50تكذِٜ -

 ؾضٌ دساطٞ َٗاسات دساط١ ساي١ 23
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

 )بٓات(ٚاإلسػاد
 % َٔ املشػذات50َؼاسن١  املشػذات ايتذسٜب ايرتبٟٛ

24 
ذبذٜات اإلسػاد ايطالبٞ ٚسًٛهلا يف 

 املٝذإ
 أطبٛع

 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓات(ٚاإلسػاد
 املظتٗذؾات% َٔ 85َؼاسن١  املشػذات

 طبضضات َاي١ٝ ػٗش بشْاَر ايتذسٜب ايضٝؿٞ 25
قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ

اقظاّ ايؼؤٕٚ 

قظِ  -ايتع١ًُٝٝ

 تك١ٝٓ املعًَٛات

  ػاغالت ايٛظا٥ـ ايتع١ًُٝٝ
 بشْاَر تذسٜيب  12تٓؿٝز -

 َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١% 30 سغٛس-

 ػٗش ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ 26
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 املؼشؾات َٔ% 90سغٛس  املؼشؾات ايرتبٜٛات

 ؾضٌ دساطٞ ؾٔ ايتُٗٝذ ٚاإليكا٤ يًشًك١ ٚايًكا٤ 27
 

 َعًُات سٜاض االطؿاٍ ايتذسٜب ايرتبٟٛ قظِ سٜاض األطؿاٍ
% َٔ َعًُات سٜاض االطؿاٍ 50سغٛس 

 يًتذسٜب

 ػٗش سٌ املؼهالت 28
 

 ايتذسٜب ايرتبٟٛ قظِ املٖٛٛبات
َٓظكات  -َؼشؾات ايكظِ 

 املٖٛٛبات
 َتذسب١ 25سغٛس 

 ػٗش َٗاسات ايتؿهري 29
 

 ايتذسٜب ايرتبٟٛ قظِ املٖٛٛبات
َٓظكات  -َؼشؾات ايكظِ 

 املٖٛٛبات
 َتذسب١ 25سغٛس 

 أطبٛع ايت١٦ٝٗ امل١ٝٓٗ يًُعًُات 30
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ15١سغٛس  املعًُات اإلػشاف ايرتبٟٛ

 عاّ َايٞ اإلدشا٥ٞ ايبشح 31
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓات(ايرتبٟٛ

 َشػذات طالبٝات  -قا٥ذات

 َعًُات  -
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ10١سغٛس

 ػٗشإ اظباص ٚعطا٤ ملشانض َضادس ايتعًِ 32
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ
  % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ50١َؼاسن١  أَٝٓات َضادس ايتعًِ

33 
اسبٝات١ٝ يذ٣ طايبات ايرتب١ٝ ت١ُٝٓ املٗاسات 

 اشباص١
 عاّ َايٞ

 

قظِ ايرتب١ٝ 

  )بٓات(اشباص١

َعًُات بشْاَر ايعٛم 

 ايؿهشٟ
 َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١% 100 َؼاسن١

 عاّ َايٞ يًذُٝع ازبذاسات ايٛظٝؿ١ٝ 34
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓات(ايرتبٟٛ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ30١سغٛس  املعًُات
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 َٝضا١ْٝ أطبٛعإ ممٝضنْٛٞ طبتًؿ١ بٓؼاط  35
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 % َٔ سا٥ذات ايٓؼاط80سغٛس  سا٥ذات ايٓؼاط

 عاّ َايٞ بعذايتذسٜب عٔ  36
قاع١ تذسٜب 

 اؾرتاع١ٝ

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓات(ايرتبٟٛ
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ بٓظب١  %32سغٛس ١ٝػاغالت ايٛظا٥ـ ايتعًُٝ

 ايتذسٜب ايرتبٟٛ سٜاض األطؿاٍقظِ  َٝضا١ْٝ ػٗش ايظال١َ ايؼدض١ٝ يًطؿٌ 37
َعًُات ٚقا٥ذات ازبذد َٔ 

 َٚؼشؾات سٜاض االطؿاٍ 
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ80١تذسٜب 

  ؾضٌ دساطٞ َٓع١َٛ قٝاد٠ األدا٤ اإلػشايف ٚاملذسطٞ 38
قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 

 -َؼشؾات 

 َعًُات -قا٥ذات َذاسغ 
 املظتٗذؾ١ ايؿ١٦ َٔ %70سغٛس 

39 
األدا٤ باطتدذاّ َكاٜٝع ايٓضع١ َؤػشات 

 املشنض١ٜ ٚايتؼتت
 أطبٛعإ

 

قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 املذاسغ ا٥ذاتق َٔ %70سغٛس  قا٥ذات املذاسغ 

 عاّ َايٞ بشْاَر ايتطٜٛش املٗين ايٓٛعٞ خربات 40
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ

قظِ االػشاف 

ػعب١  -ايرتبٟٛ

 ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ

 ١ايٛظا٥ـ ايتعًُٝٝػاغالت 
 تٓؿٝز يكا٤ ٚاسذ 

 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ10١سغٛس -

  عاّ َايٞ َؼشٚع ايتطٜٛش املٗين يًكٝاد٠ املذسط١ٝ 41
قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ

ف قظِ االػشا

ػعب١ -ايرتبٟٛ 

 املذسط١ٝايكٝاد٠ 

 -َؼشؾات ايكٝاد٠ املذسط١ٝ

 قا٥ذات املذاسغ

 َؼشؾات ايكٝاد٠ املذسط١ٝ  % 100َٔ سغٛس-

 قا٥ذات املذاسغ % َٔ 60 سغٛس-

  عاّ َايٞ ايتهاٌَ يف ْعاّ املكشسات 42
قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 

َشػذات  -َعًُات 

قا٥ذات  -أنادميٝات 

 ٚٚنٝالت املذاسغ

 املظتٗذؾ١ ايؿ١٦ َٔ% 70سغٛس

43 
دٚس املذسط١ يف تطبٝل قٛاعذ ايظًٛى 

 ٚاملٛاظب١
  أطبٛع

قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 

 -االسػاد ايطالبٞ 

 االختباسات ٚايكبٍٛ
 %70تطبٝل قٛاعذ ايظًٛى ٚاملٛاظب١ بٓظب١  قا٥ذات ٚٚنٝالت املذاسغ

  أطبٛعإ األدٚاس ايتها١ًَٝ يكا٥ذ٠ املذسط١ 44
قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ َٔ% 60سغٛس  قا٥ذات املذاسغ 

 أطبٛعإ ايكٝادات املظتذذ٠َٗاسات  45
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 

ايكا٥ذات ٚايٛنٝالت 

 ازُبذد
 ايٛنٝالت ٚ ايكا٥ذات َٔ %70سغٛس 

 أطبٛعإ صالسٝات قا٥ذات املذاسغ 46
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 ايرتبٜٛات ايكا٥ذات َٔ %60َؼاسن١  قا٥ذات املذاسغ
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 أطبٛعإ املٝضا١ْٝايكٝاد٠ ايزن١ٝ يف إداس٠  47
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 % َٔ ايكا٥ذات60َؼاسن١  قا٥ذات املذاسغ

48 
دٚس ايكٝاد٠ املذسط١ٝ يف بشْاَر ايتشٍٛ 

 ايٛطين
  ؾضٌ دساطٞ

قظِ اإلػشاف 

 )بٓات(ايرتبٟٛ 
 املذاسغ ٚنٝالت ٚ قا٥ذات َٔ% 70سغٛس  ٚنٝالت املذاسغ قا٥ذات ٚ 

 ػٗش ٚايتظذٌٝدبٜٛذ ايكبٍٛ  49
 

قظِ االختباسات 

 )بٓات(ٚايكبٍٛ

َشنض ايتذسٜب 

 ايرتبٟٛ

ٚنٝالت املشس١ً  قا٥ذات ٚ

 االبتذا١ٝ٥
 % َٔ ايكا٥ذات ٚ ايٛنٝالت50تذسٜب 

 ػٗش دبٜٛذ ًَـ االختباسات 50
 

قظِ االختباسات 

 )بٓات(ٚايكبٍٛ

َشنض ايتذسٜب 

 ايرتبٟٛ
 ايكا٥ذات ٚايٛنٝالت

ٚنٝالت املذاسغ % َٔ قا٥ذات ٚ 50تذسٜب 

 املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

 عاّ َايٞ ايكبٍٛ املتُٝض 51
 

قظِ االختباسات 

  )بٓني(ٚايكبٍٛ

قاد٠ ٚٚنال٤ املذاسغ 

 ازبذد

اصذاس  - % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ80١سغٛس  -

 ْؼش٠ تعشٜؿ١ٝ

 ػٗشإ اؾهاس ٚذبذٜات يًشٚع١ ايرتب١ٜٛايب١٦ٝ  52
 

 قظِ سٜاض األطؿاٍ
قظِ ايتذسٜب 

 ايرتبٟٛ
 % َٔ َعًُات سٜاض االطؿا50ٍسغٛس  سٜاض االطؿاٍ َعًُات

 عاّ َايٞ ايتهاٌَ يف ْعاّ املكشسات 53
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

 -ٚنال٤ ايكبٍٛ ٚايتظذٌٝ 

 -املشػذٜٔ األنادميٝني 

َشػذٟ املشس١ً املتٛطط١ 

املعًُني ازبذد  -ازبذد 

 يًُشس١ً ايجا١ْٜٛ

سضٍٛ  - . % َٔ املظتٗذؾني 70سغٛس  -

ٚنال٤ ايكبٍٛ ٚايتظذٌٝ ع٢ً تكِٝٝ ال ٜكٌ عٔ 

80% 

 أطبٛع عالز ايغعـ ايًػٟٛ 54
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 50سغٛس  َعًُٞ ايًػ١ ايعشب١ٝ

 أطبٛع َٗاسات ايتعاٌَ َع ايطالب 55
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ َعًُٞ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ 50سغٛس  َعًُٞ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ

 أطبٛع ايؼشان١ اجملتُع١ٝ 56
 

قظِ اإلػشاف 

 )بٓني(ايرتبٟٛ

 َؼشف قظِ اإلسػاد

 أ. أمحذ ايعكًٝٞ
 َٔ قاد٠ املذسغ ازبذد% 80سغٛس قاد٠ املذسغ ازبذد

 أطبٛع اطرتاتٝذٝات ايٓذاح 57
 

قظِ اإلػشاف 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ ٚنال٤ املذسغ املظتٗذؾني 70سغٛس  ٚنال٤ املذاسغ د. سظني عُاش

 َشنض ايتُّٝض تٛؾري ساعٞ ٚداعِ أطبٛع أطـــشاس ايتُــــٝــّــض 58
َشنض ايتذسٜب 

 ٚاالبتعاخايرتبٟٛ 
 املعًُني/ات

َؼاسن١ مخظٕٛ َعًِ/٠ يف ايربْاَر 

 ايتذسٜيب
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 أطبٛع قاد٠ ايتػٝري 59
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ % 70ََٔؼاسن١  قاد٠ املذاسغ

 َشنض ايتُّٝض داعِ ٚساعٞ تٛؾري أطبٛع َعـــًا عبٛ ايتُــــٝــّــض 60
قظِ ايتذسٜب 

 ٚاالبتعاخايرتبٟٛ 

ػاغٌ/ات ايٛظا٥ـ 

 اإلػشاؾ١ٝ
 %2 ْظب١ املًتشكني بازبا٥ض٠ بٓظب١ استؿاع

 أطبٛع إداس٠ ايضـ 61
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ اسباطب اآليٞ , 

 ايعشب١ٝ ايًػ١
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني70سغٛس 

 أطبٛع ت١٦ٝٗ املعًِ ازبذٜذ 62
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

املعًُٕٛ ازبذد يف اسباطب 

 , ايعًّٛ , ايًػ١ ايعشب١ٝ

 ,ايرتب١ٝ االدتُاع١ٝ

 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني60سغٛس 

 أطبٛع تعًِ َعٞ ؾًٓٝا 63
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني 70سغٛس  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع تطبٝكات يف أعُاٍ ازبًذٜات 64
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١% َٔ  70سغٛس  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع األعُاٍ اجملظ١ُ 65
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ% َٔ َعًُٞ  70سغٛس  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ

 أطبٛع ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري يف ايشٜاعٝات 66
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايشٜاعٝات زبُٝع 

 املشاسٌ
 % َٔ َعًُٞ ايشٜاعٝات 70سغٛس 

 أطبٛع ايشٜاعٝات َتع١ 67
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايشٜاعٝات زبُٝع 

 املشاسٌ
 % َٔ املعًُني 60سغٛس 

 أطبٛع َشاسٌ طري اسبض١ ايذساط١ٝ 68
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايشٜاعٝات زبُٝع 

 املشاسٌ
 % َٔ املعًُني 60سغٛس 
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 ػٗش تعذٌٜ طًٛى األطؿاٍ رٟٚ االعاق١ 69
طباطب١ أَني عاّ 

 مجع١ٝ املعاقني

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓات(اشباص١
 ايتذسٜب ايرتبٟٛ

ايرتب١ٝ اشباص١ َعًُات 

َٚشػذات املذاسغ يف 

 بشاَر ايرتب١ٝ اشباص١

 َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ %80 َؼاسن١

 أطبٛع بٓا٤ االختباسات 70
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايشٜاعٝات , 

 ايؿٝضٜا٤ , اإلظبًٝضٟ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني60سغٛس 

 أطبٛع ايتعًِ ايٓؼط 71
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايشٜاعٝات , َعًُٞ 

ايؿٝضٜا٤ األٚىل بايشعا١ٜ, 

َعًُٞ اسباطب, ايرتب١ٝ 

االدتُاع١ٝ, ايرتب١ٝ 

 ايشٜاع١ٝ

  % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 70سغٛس 

 قا١ُ٥ بايتٛصٝات

 أطبٛع املؼاسٜع ايع١ًُٝ 72
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني 60سغٛس  َعًُٞ األسٝا٤

 أطبٛع ايتذاسب االؾرتاع١ٝ 73
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايعًّٛ يًُشس١ً 

 املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 60سغٛس 

 أطبٛع ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف املكشسات 74
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايعًّٛ يف املشس١ً 

 ايجا١ْٜٛ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 60سغٛس 

 أطبٛع ايتذاسب ايبذ١ًٜ يف ايهُٝٝا٤ 75
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايهُٝٝا٤ األٚىل 

 بايشعا١ٜ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 70سغٛس 

 أطبٛع ايعشٚض ايع١ًُٝ 76
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني املظتٗذؾني 70سغٛس  َعًُٞ ايعًّٛ ٚاألسٝا٤

 أطبٛع ايؿٝضٜا٥ٝنييكا٤  77
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املعًُني80سغٛس  َعًُٞ ايؿٝضٜا٤

 ػٗش بطٛي١ نش٠ ايكذّ 78
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ َعًُٞ احملاؾع١ 20اػرتاى  َعًُٞ ايرتب١ٝ ايشٜاع١ٝ

 ؾضٌ دساطٞ حبح ايذسغ 79
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُني ثا١ْٜٛ أبٞ ايذسدا٤ 

 يف ايتدضضات ايتاي١ٝ 

  (أسٝا٤  ,ؾٝضٜا٤, ) سٜاعٝات

 َٔ قبٌ املعًُني املشػشني% 100
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ػٗش املؼشؾٕٛ ازبذد 1
تشػٝح َؼشؾٕٛ 

 دذد

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املشػشني75تذسٜب  املؼشؾٕٛ ازبذد

2 
َؼشٚع ايتطٜٛش املٗين يًُؼشؾات 

 .ايرتبٜٛات
  عاّ َايٞ

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ

أقظاّ ايؼؤٕٚ 

 ايتع١ًُٝٝ
 ايؿ١٦ املظتٗذؾ١  % َٔ 60 سغٛس املؼشؾات ايرتبٜٛات

 أطبٛع تطٜٛش ايتذسٜع 3
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ

َعًُٞ ايًػ١ اإلظبًٝض١ٜ , ايًػ١ 

 ايعشب١ٝ, ايضؿٛف األٚي١ٝ

ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ, ايرتب١ٝ 

 االدتُاع١ٝ

اشبشٚز  % َٔ َعًُني املظتٗذؾني 65سغٛس 

بتٛصٝات إدشا١ٝ٥ ربذّ تطٜٛش تذسٜع 

 ايتدضط

 عاّ َايٞ صالت 4
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 اسباطب َعًُٞ ايشٜاعٝات ,

% َٔ املعًُني املظتٗذؾني يف بشاَر 70تظذٌٝ 

 ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
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  االطرتاتٝذٞ ايجايح / ذبظني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملؿض٠ يإلبذاع ٚاالبتهاس .اهلذف 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ يتٓؿٝزَتطًبات ا املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

1 IP Telphone ٞعاّ َاي 
 

قظِ تك١ٝٓ 

  املعًَٛات
 (% َٔ خط١ املؼشٚع50تٓؿٝز املشس١ً االٚىل ) داس٠اقظاّ اإل

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ػٗشإ طاع١ بشصب١ 1
 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓات(ايرتبٟٛ

ػعب١ اسباطب 

بكظِ االػشاف 

 ايرتبٟٛ

اسبذخ َظتغٝؿات 

 باملذاسغ

َؼاسن١ َذاسغ ايبٓات يف تٓؿٝز اسب١ًُ يعاّ 

 %100ّ بٓظب١ 2019

 عاّ َايٞ . تطبٝل ايهرتْٚٞ يضشف ايتذٗٝضات 2
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ
 ٘تذػني ايتطبٝل ٚايبذ٤ بايعٌُ عًٝ مجٝع املذاسغ

 عاّ َايٞ بشٚدهرتات ؾاع١ً 3
 

قظِ ايتذٗٝضات 

 املذسط١ٝ

 -ػؤٕٚ املباْٞ 

ايؼؤٕٚ اإلداس١ٜ 

تك١ٝٓ  -ٚاملاي١ٝ 

 املعًَٛات

 مجٝع املذاسغ
َٔ ايربٚدهرتات  %75 ايتأنذ َٔ ؾاع١ًٝ

 املظتٗذؾ١

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ املٓؿز٠ ازب١ٗ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 إداس٠ ػؤٕٚ املباْٞ تٛؾش ايبٓذ عاّ َايٞ صٝا١ْ أطٛاس َشاؾل تع١ًُٝٝ 1
 

َذاسغ ايبٓات ٚصبُع 

 املالعب
 تٓؿٝز املؼشٚع ع٢ً ثالخ َٓؼآت

 إداس٠ ػؤٕٚ املباْٞ تٛؾش ايبٓذ طت١ ػٗٛس صٝا١ْ َالعب االظب١ًٝ 2
 

 َالعب يف َذاسغ ايبٓني 10صٝا١ْ  َذاسغ ايبٓني
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ َباْٞ َذسط١ٝ أ١َٓمح١ً  1
 

قظِ األَٔ 

 ٚايظال١َ املذسط١ٝ

 -اداس٠ املباْٞ 

 ايضٝا١ْ
 مجٝع املذاسغ بٓني ٚبٓات

 %100اْع١ُ االْزاس يف املذاسغ بٓظب١ تؼػٌٝ

املذاسغ بٓظب١ صٝا١ْ ٚطا٥ٌ ايظال١َ يف -

100 % 

 إداس٠ ػؤٕٚ املباْٞ تٛؾش ايبٓذ طت١ أػٗش ٚطا٥ٌ ايظال١َ 2
 

 % َٔ املٓؼآت20تٓؿٝز املؼشٚع ع٢ً  ٚاملباْٞ اإلداس١ٜاملذاسغ 

 عاّ َايٞ غشف املعًُني 3
 

قظِ ايتذٗٝضات 

 املذسط١ٝ
 املظتٛدعات

َذاسغ ايبٓني ٚايبٓات ٚؾل 

  االستٝاز

تأَني ٚتشنٝب غشف املعًُني ٚاملعًُات يف 

 ثالخ َذاسغ

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ّٜٛ ايّٝٛ اشبًٝذٞ يًُٖٛب١ ٚاإلبذاع 1
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني
طالب ايتعًِٝ ايعاّ 

 احملًٞٚاملٖٛٛبني ٚاجملتُع 
 ؾعايٝات َتٓٛع١ ربذّ املٖٛب١ ٚاإلبذاع 5تٓؿٝز 

 أطبٛع . األطبٛع ايعشبٞ يًهُٝٝا٤ 2
 

 قظِ ْؼاط ايطالب
األػشاف ايرتبٟٛ 

 ايهُٝٝا٤ػعب١ 

طالب ايتعًِٝ ايعاّ ٚايرتب١ٝ 

 املشاسٌاشباص١ زبُٝع 
  غ% َٔ املذاس70َؼاسن١ 

 ؾضٌ دساطٞ املٗاسات األدب١ٝ 3
 

 قظِ ْؼاط ايطالب
 

طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ ٚ 

 املتٛطط١

تشػٝح ثالث١ طالب يًُؼاسن١ يف ْٗا٥ٝات 

 املًُه١

 َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ االٚملبٝاد ايٛطين يًشٚبٛت 4
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 ايطايبات 

 % َٔ ايطايبات20تذسٜب -

 اإلداس٠ؾشٜكني ع٢ً َظت٣ٛ  َؼاسن١ -

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ ذبذٟ ايربصبٝات 5
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 َٔ ايطايبات %40 َؼاسن١ ايجا١ْٜٛايطايبات يف املشس١ً  

 ؾضٌ دساطٞ أٚملبٝاد ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات 6
 

قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 ايطايبات

 . % َٔ ايطايبات35تذسٜب -

اسذ٠ يف نٌ ؾشع ع٢ً َؼاسن١ طايب١ ٚ-

 ٠َظت٣ٛ ايٛصاس

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ املؤمتش ايعًُٞ بكٝاد٠ ايطًب١ 7
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 ايطايبات

  % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع10َؼاسن١ -

ع٢ً َظت٣ٛ إداس٠  املؼاسن١ يف حبح ٚاسذ-

 ايتعًِٝ
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 أطبٛع األطبٛع ايٛطين يًُٖٛب١ ٚاإلبذاع 8
 

 طالب ايتعًِٝ ايعاّ َشنض املٖٛٛبني قظِ املٖٛٛبني

تكذِٜ بشاَر يت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿهري ْٚؼش 

% َٔ املذاسغ 80ٚاإلبذاع يف ثكاؾ١ املٖٛب١ 

 املظتٗذؾ١

 عاّ َايٞ َؿهش 9
 

 قظِ املٖٛٛبني
 

طالب ايتعًِٝ ايعاّ يف 

صؿٛف َظتٗذؾ١ ) اشباَع 

ٚايظادغ االبتذا٥ٞ ٚايجاْٞ 

 (َتٛطط ٚايجاْٞ ثاْٟٛ

 % َٔ ايطالب املظتٗذؾني50تذسٜب 

 ّٜٛ ناٌَ ًَتك٢ املٛاٖب 10
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني
املٖٛٛبني يف املشس١ً ايطالب 

 االبتذا١ٝ٥

% َٔ ايطالب املظتٗذؾني 70سغٛس 

 ٚاملؼاسن١ يف ايربْاَر

 عاّ َايٞ املؼشٚع ايٛطين يًتعشف ع٢ً املٖٛٛبني 11
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني

طالب ايتعًِٝ ايعاّ يف 

ايضـ ايجايح ٚايشابع 

ٚايظادغ االبتذا٥ٞ ٚايجايح 

 َتٛطط

ٚؾكا  تشػٝح ايعذد املدضط يإلداس٠

% سظب 100يًُؤػشات ايشق١ُٝ املك١ٓٓ ٚبٓظب١ 

 ايتعُِٝ ايٛصاسٟ املٓعِ

 عاّ َايٞ ايتظشٜع 12
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني

يطالب املٖٛٛبني اجملتاصٜٔ ا

َٖٛب١ بٓظب١ أع٢ً  ٝاغملك

% َٔ صبتُع ايطًب١ 2َٔ 

باملشس١ً االبتذا١ٝ٥ 

 ٚاملتٛطط١

 تطبٝل املؼشٚع ع٢ً ايطالب املظتٗذؾٕٛ سظب

 تعُِٝ ايٛصاس٠

13 
 ايربْاَر اإلثشا٥ٞ

(STEM_ 1) ( STEM_ 2 ) ٞعاّ َاي 
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني
ايطالب املٖٛٛبني يف املشس١ً 

 ايجا١ْٜٛ
 % َٔ ايطالب املٖٛٛبني املظتٗذؾني50سغٛس 

 ؾضٌ دساطٞ األٚملبٝاد ايٛطين يإلبذاع ايعًُٞ 14
 

 َٖٛب١ قظِ املٖٛٛبني
باملشس١ً طالب ايتعًِٝ ايعاّ 

 املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

سظب ايعذد املدضط ٚؾل  َؼاسن١ ايطالب

اإلطاس ايتٓعُٝٞ يًُظابك١ ٚايزٟ ٜضذس 

 %100بتعُِٝ ٚصاسٟ بٓظ١ 

 عاّ َايٞ  ( ZOOM TOOL ) ايربْاَر اإلثشا٥ٞ 15
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني
ايطالب املٖٛٛبني يف املشس١ً 

 املتٛطط١
 املٖٛٛبني املظتٗذؾنيايطالب  % َٔ 80سغٛس 

 أطبٛع األطبٛع ايٛطين يًُٖٛب١ ٚاإلبذاع 16
 

 املذاسغ ٚاجملتُع احملًٞ املذاسغ قظِ املٖٛٛبات
% يف 70ٚاإلبذاع بٓظب١  ْؼش ثكاؾ١ املٖٛب١

 املذاسغ املظتٗذؾ١
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 املذاسغ قظِ املٖٛٛبات َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ املؼشٚع ايٛطين يًتعشف ع٢ً املٖٛٛبات 17

ايضـ )ايجايح طايبات 

,ايشابع ,ايظادغ( 

 االبتذا٥ٞ ٚايجايح َتٛطط

 %100تشػٝح ايعذد املدضط يإلداس٠ بٓظب١ 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبات َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ األٚملبٝاد ايٛطين يإلبذاع ايعًُٞ 18
طايبات املشس١ً املتٛطط١ 

 ٚايجا١ْٜٛ

تظذٌٝ ايعذد املدضط يإلداس٠ َٔ طايبات 

 املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛاملشسًتني 

 عاّ َايٞ ايضباسٞ ايربْاَر اإلثشا٥ٞ املذسطٞ 19
 

 املذاسغ قظِ املٖٛٛبني

ايطالب املٖٛٛبني يف املشس١ً 

االبتذا١ٝ٥ ٚاملتٛطط١ 

 ٚايجا١ْٜٛ

 املظتٗذؾني % َٔ ايطالب املٖٛٛبني80سغٛس 

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ تضشٝح ايتال٠ٚ 1
تؿشٜؼ املذسب َٔ 

 قبٌ ػؤٕٚ املعًُني

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املتكذَني75تضشٝح تال٠ٚ  َٓظٛبٛ املذاسغ

 عاّ َايٞ ايرتب١ٝ االطال١َٝ يًطؿٌ 2
َٝضا١ْٝ يطباع١ 

 ايهتٝب

قظِ سٜاض 

  األطؿاٍ
 ع٢ً ايشٚعات ٚتٛصٜع٘طباع١ ايهتٝب  ايشٚعات
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ايظال١َ َطًب ٚغا١ٜ صبتُع 1
طباطب١ ازبٗات 

 رات ايعالق١

قظِ األَٔ 

 ٚايظال١َ املذسط١ٝ

ٚصاس٠ ايذؾاع املذْٞ  

 ايضش١

اجملتُع احملًٞ ) أطش 

 ايطالب(/ َٓظٛبٞ املذسط١

 َٔ أٚيٝا٤ األَٛس %70 سغٛس-

 َٔ َٓظٛبٞ/ات املذسط١ %60سغٛس -

 عاّ َايٞ صٓاع١ ايتُهني األطش٠ ٚاملذسط١ 2
 

ٚسذ٠ ػشان١ 

املذسط١ َع األطش٠ 

 ٚاجملتُع

 األطش٠ - سا٥ذات ايؼشان١ َذاسغ
ٚأْؼط١ % َٔ بشاَر 10َؼاسن١ األطش٠ يف 

 املذسط١

  عاّ َايٞ َعًا يٓشتكٞ 3

ٚسذ٠ ػشان١ 

املذسط١ َع األطش٠ 

 ٚاجملتُع

 % َٔ املذاسغ يًُؼشٚع50تطبٝل  األطش٠ -سا٥ذات ايؼشان١  َذاسغ

 عاّ َايٞ ايؼشان١ اؾل ٚتطًعات 4
 

ٚسذ٠ ػشان١ 

املذسط١ َع األطش٠ 

 ٚاجملتُع
 

 يًُؼشٚع% َٔ املذاسغ 50تطبٝل  اجملتُع ايتعًُٝٞ ٚاحملًٞ

 ايطايبات أَٗات َٔ  30 سغٛس أَٗات ايطايبات ْادٟ ايغؿاف قظِ املٖٛٛبات َٝضا١ْٝ ػٗشإ أَا١ْ ٚسعاٜتٗا ٚادب املٖٛب١ 5

 عاّ َايٞ َٓرب ايرتب١ٝ اشباص١ االيهرتْٚٞ 6
 

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓات(اشباص١

َعًُات ايرتب١ٝ 

 اشباص١

أٚيٝا٤ األَٛس يزٟٚ 

 اشباص١ االستٝادات
 طالم قٓا٠ ايتًكشاّإ  - املذ١ْٚطالم إ
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 اهلذف االطرتاتٝذٞ ايشابع / تطٜٛش املٓاٖر ٚأطايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ .

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ػٗش ذبًٌٝ ْتا٥ر االختباسات ايٛط١ٝٓ ٚايذٚي١ٝ 1
 

قظِ ازبٛد٠ 

  ٚقٝاغ األدا٤
 إسطاٍ ذبًٌٝ االختباسات ايٓٗا٥ٞ َذاسغ ايع١ٓٝ ايعؼٛا١ٝ٥

 عاّ َايٞ ْؼش ثكاؾ١ االختباسات ايذٚي١ٝ 2
 

قظِ ازبٛد٠ 

 ٚقٝاغ األدا٤
 اإلعالّ ايرتبٟٛ

اجملتُع مجٝع ؾ٦ات 

 ايتعًُٝٞ
 تجكٝؿ١ٝ سطاي١( 20ْؼش)

 ػٗش أٚملبٝاد ايعًّٛ ٚايشٜاعٝات 3
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 َؼاسن١ ايعذد املدضط َٔ ايٛصاس٠ املشس١ً املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

 ػٗش اإلبذاع يف ايت١٦ٝٗ اإلسػاد١ٜ 4
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 % َٔ املشػذٜٔ 90سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 ؾضٌ دساطٞ تهشِٜ ايطالب املتؿٛقني 5
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد

ايطالب املتؿٛقني ع٢ً 

 َظت٣ٛ اإلداس٠

  ايتهشِٜ ع٢ً َظت٣ٛ املذاسغ-

 إقا١َ سؿٌ ع٢ً َظت٣ٛ اإلداس٠-

 أطبٛع ايت١٦ٝٗ يًعاّ ايذساطٞ ازبذٜذ 6
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓات(ٚاإلسػاد
 املشػذات

 املظتٗذؾ١% َٔ ايؿ١٦ 80َؼاسن١  -

 تطبٝل ايربْاَر يف مجٝع املذاسغ-

 ػٗشإ املؤمتش ايعًُٞ بكٝاد٠ ايطًب١ 7
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 حبح عًُٞ ٚاسذ َشػح يًُؼاسن١ يف املؤمتش طالب مجٝع املشاسٌ

 ػٗشإ اٚملبٝاد اسباطب االيٞ 8
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 % َٔ املذساغ50َؼاسن١  طالب مجٝع املشاسٌ

 عاّ َايٞ ْعاّ املكشساتحملات يف  9
 

قظِ االختباسات 

 )بٓات(ٚايكبٍٛ

 االػشاف ايرتبٟٛ 

 ايتٛدٝ٘ ٚاالسػاد
 اصذاس ايهتٝب ايطالب ٚايطايبات

 ؾضٌ دساطٞ َٓاؾظات ايًػ١ ايعشب١ٝ 10
 

قظِ ْؼاط 

 ايطالب

 -اإلػشاف ايرتبٟٛ

 ػعب١ ايًػ١ ايعشب١ٝ
 املظتٗذؾ١% َٔ ايؿ١٦ 10َؼاسن١  طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ايربٚدهرتات ايتؿاع١ًٝ 1
 

قظِ ايتذٗٝضات 

 املذسط١ٝ

 -املظتٛدعات 

ايؼؤٕٚ اإلداس١ٜ 

تك١ٝٓ  -ٚاملاي١ٝ 

 املعًَٛات

املذاسغ اييت ٜٛدذ بٗا 

َضادس تعًِ ٚؾل 

 ايتؼهٝالت املذسط١ٝ

تأَني ٚتشنٝب ايربٚدهتٛس ايتؿاعًٞ يف 

 املظتٗذؾ١املذاسغ 

 ػٗشإ ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ َبذع١ 2
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ
 ٕ% َٔ املظاُٖات املٛدٛد٠ باملٝذا50مجع  َذاسغ ايبٓات

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ اشبط١ ايرتب١ٜٛ ايؿشد١ٜ 1
 

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓني(اشباص١
 َعًُٞ ايرتب١ٝ ايؿهش١ٜ َشنض ايتذسٜب

تطبٝل اشبط١ ايرتب١ٜٛ ايؿشد١ٜ يتذسٜع طًب١ 

 ايرتب١ٝ ايؿهش١ٜ ع٢ً مجٝع ايرباَر
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  اهلذف االطرتاتٝذٞ اشباَع / تعضٜض ايكِٝ ٚاملٗاسات األطاط١ٝ يًطًب١ .

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ايٛطينايّٝٛ  1
 

قظِ اإلعالّ 

ايرتبٟٛ ٚايعالقات 

 ايعا١َ

املذاسغ ٚاقظاّ 

 االداس٠
 ْؼش ايكِٝ ايرتب١ٜٛ عرب اسبع ٚطا٥ٌ اعال١َٝ اجملتُع احملًٞ ٚايتعًُٝٞ

 عاّ َايٞ بشْاَر دًٛب ايب٦ٝٞ 2
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 َذسط١َؼاسن١  املشس١ً املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

 عاّ َايٞ طاع١ ايٓؼاط 3
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
  غ% َٔ املذاس80َؼاسن١   مجٝع َذاسغ اإلداس٠

 عاّ َايٞ دٚسٟ سٜاعٞ 4
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
  % َٔ املذاسغ70َؼاسن١  مجٝع طالب ايتعًِٝ

 َشنض ايتُّٝض  داعِ ٚساعٞريتٛؾ أطبٛع نٝـ أنٕٛ طايب َتُٝـــّـــض ؟ 5
قظِ ايتذسٜب 

 ٚاالبتعاخايرتبٟٛ 

ثايح  -طالب/ ات ثاْٞ 

 ثاْٟٛ

 طايب/ ٠ يًربْاَر ايتذسٜيب 60سغٛس -

% َٔ  50تطبٝل َعاٜري ازبا٥ض٠ عًًُٝا ع٢ً -

 املًتشكني بايربْاَر

 عاّ َايٞ تٛاصٌ 6
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد

أٚيٝا٤  -ايطالب -املشػذٕٚ 

 األَٛس
 سطاي١ 10000إسطاٍ 

 ؾضٌ دساطٞ اسبٛاس ايطالبٞ 7
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

َؼاسن١ اإلداس٠ يف بشْاَر اسبٛاس ايطالبٞ ع٢ً 

 َظت٣ٛ ايٛصاس٠

 أطبٛعإ ايتطٛع 8
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 َذسط١ 30َؼاسن١  مجٝع طالب ايتعًِٝ

 ػٗشإ األْذ١ٜ املٛمس١ٝ 9
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 طايب 250بشْاَر ٚتظذٌٝ  20تٓؿٝز  املشس١ً املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

 عاّ َايٞ ْادٟ اسبٞ 10
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 طايب 1000تظذٌٝ  بشْاَر 100إقا١َ  مجٝع ايطالب

 أطبٛع 89استؿا٤ ايّٝٛ ايٛطين  11
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 َؼاسن١ مجٝع املذاسغ مجٝع طالب ايتعًِٝ
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 عاّ َايٞ  (ايطايب املذسب ) تجكٝـ االقشإ 12
 

قظِ ْؼاط 

 ايطالب
 املشس١ً ايجا١ْٜٛ ايتذسٜب ايرتبٟٛ

ت١٦ٝٗ ٚتذسٜب طايبني َٔ نٌ َذسط١ ثا١ْٜٛ 

 يتذسٜب صَال٥ِٗ

 أطبٛع املظابك١ ايتٛع١ٜٛ يهباس ايظٔ 13
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب

مجٝع طالب َشاسٌ ايتعًِٝ 

 ايعاّ
 % َٔ املذاسغ70َؼاسن١ 

 ؾضٌ دساطٞ ْضا١ٖ 14
 

قظِ ْؼاط 

 ايطالب
 طالب مجٝع املشاسٌ ْضا١ٖ

املذاسغ يف املظابكات َٔ  %30 َؼاسن١

 املطشٚس١

 أطبٛعإ ايظال١َ املشٚس١ٜ 15
 

قظِ ْؼاط 

 ايطالب
 َشٚس املزْب

مجٝع طالب َشاسٌ ايتعًِٝ 

 ايعاّ

تٓؿٝز ؾعايٝتني َٔ ؾعايٝات ايظال١َ املشٚس١ٜ يف 

 نٌ َذسط١

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ )بٓات(سٜادٟ  16
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 ايطايباتَٔ  %30 َؼاسن١ ايطايبات

 َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ ايرتب١ٝ ايبذ١ْٝ املعضص٠ يًضش١ املذسط١ٝ 17
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 َٔ ايطايبات% 85 َؼاسن١ ايطايبات 

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ ع٢ً األخغش َؼٝٓا 18
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع30َؼاسن١  ايطايبات

 َٝضا١ْٝ َايٞعاّ  ايتطٛع يف املٝذإ ايرتبٟٛ 19
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 َٔ ايطايبات يف ايربْاَر% 60َؼاسن١  ايطايبات

 َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ إداصتٞ 20
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 َٔ ايطايبات يف ايٓادٟ %25 َؼاسن١ ايطايبات

 ؾضٌ دساطٞ (ايظال١َ املشٚس١ٜ )اهلل ٜعطٝو خريٖا 21
طباطب١  -َٝضا١ْٝ

 ػعب١ املشٚس

قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 االطش٠  -ايطايبات املشٚس

% َٔ ايطايبات ع٢ً قٛاعذ ايظال١َ 35تذسٜب 

 املشٚس١ٜ

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ املظشح املذسطٞ 22
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 ايطايبات

ع٢ً  (ٚأدا٤ً  َظشس١ٝ ٚاسذ٠ َتُٝض٠ )ْضا تشػٝح

  َظت٣ٛ احملاؾع١

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ اسبٛاس ايطالبٞ 23
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 ايطايبات 

 % َٔ ايطايبات ع٢ً َٗاسات اسبٛاس25تذسٜب -

تشػٝح طايب١ ٚاسذ٠ ع٢ً َظت٣ٛ احملاؾع١ -

 يًُؼاسن١ ع٢ً َظت٣ٛ ايٛصاس٠

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ املٗاسات االدب١ٝ 24
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع25َؼاسن١  ايطايبات 
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 َٝضا١ْٝ ػٗشإ 89االستؿا٤ بايّٝٛ ايٛطين  25
قظِ ْؼاط 

 ايطايبات
 ايطايبات املذاسغ

َٔ َٓظٛبات ايتعًِٝ يف تؿعٌٝ  %100 َؼاسن١

 بشاَر ايّٝٛ ايٛطين

 ػٗشإ دبٗٝضاتٞ املذسط١ٝ َظؤٚيٝيت 26
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ
 َٔ املذاسغ %80 َؼاسن١ َذاسغ ايبٓات

 ػٗشإ تك١ٝٓ صؿ١ٝ 27
 

قظِ ايتذٗٝضات 

  املذسط١ٝ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ70١َؼاسن١  ايطايبات

 ػٗشإ االستؿا٤ بايًػ١ ايعشب١ٝ 28
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 
 املذاسغ

تهشِٜ املشانض ايجالخ األٚىل َٔ املذاسغ 

 املؼاسن١ يف َظابك١ ايًػ١ ايعشب١ٝ

 ؾضٌ دساطٞ َظؤٚيٝيتاقتضادٟ  29
 

قظِ سٜاض 

  األطؿاٍ
 % َٔ ايشٚعات70 تٓؿٝز املؼشٚع يف ايشٚعات

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ ايشطِ ٚايتضٜٛش ايتؼهًٝٞ 30
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع40َؼاسن١  ايطايبات

 عاّ َايٞ قُٝٓا 31
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓات(ايرتبٟٛ 

املعًُات ايعًّٛ ايؼشع١ٝ 

 ٚايرتب١ٝ األطش١ٜ
 املظتٗذؾات املعًُات َٔ %50سغٛس 

 أطبٛعإ شبذ١َ املعتُشٜٔ بؼٗش سَغإبادس( ) 32
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 طالب بربْاَر بادس 10َؼاسن١ االداس٠ ب  طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

 أطبٛع محا١ٜ ايب١٦ٝ 33
 

قظِ ْؼاط 

 ايطالب

ٚصاس٠ ايضساع١ 

 ٚايبًذ١ٜ
 % َٔ املذاسغ30َؼاسن١  مجٝع طالب ايتعًِٝ

 أطبٛعإ 1440خذ١َ عٝٛف ايشمحٔ سبر  34
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
  َؼاسن١ االداس٠ خبذَات اسبر طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ اشبط ايعشبٞ ٚايضخشؾ١ االطال١َٝ 35
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع40َؼاسن١  ايطايبات

 ػٗشإ املظشح املذسطٞ 36
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
  املذاسغ بايربْاَر % 50ََٔؼاسن١  مجٝع طالب ايتعًِٝ
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 َٜٛإ تعذٌٜ ايظًٛى 37
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 % َٔ املظتٗذؾني 90سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 َٝضا١ْٝ ؾضٌ دساطٞ ايتضُِٝ ايؿين 38
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 % َٔ ايطايبات يف املؼشٚع40َؼاسن١  ايطايبات

 عاّ َايٞ ٚايتجكٝـايتٛع١ٝ  39
 

قظِ تعًِٝ 

 ايهباس
 إقا١َ ايؿعاي١ٝ يف َذسطتني طالب تعًِٝ ايهباس ايضش١ املذسط١ٝ

 أطبٛع االستؿا٤ بايًػ١ ايعشب١ٝ يف َٜٛٗا ايعاملٞ 40
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 املعًُٕٛ , ايطالب

ايعاملٞ يًػ١  بايّٝٛاستؿا٤ مجٝع املذاسغ -

 ايعشب١ٝ

َٔ ايطالب يف َظابك١ ايًػ١ %  40َؼاسن١  -

 ايعشب١ٝ

 ؾضٌ دساطٞ (ع٢ً االخغش َؼٝٓا )بٓني 41
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب

طالب املشسًتني : االبتذا١ٝ٥ 

 ٚاملتٛطط١

سؾع َؼاسن١ اداس٠ ايتعًِٝ يف مجٝع اجملاالت 

 يًٛصاس٠

 أطبٛع املعشض ايؿين يًّٝٛ ايٛطين 42
 

قظِ اإلػشاف 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 % َٔ املذاسغ يًُعشض املضاسب50صٜاس٠  احملاؾع١مجٝع َذاسغ 

 ؾضٌ دساطٞ ايزن١ٝ األدٗض٠اعشاس  43
 

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

قظِ ايتدطٝط 

 - باإلداس٠ٚايتطٜٛش 

اداس٠ قطاع ايضش١ 

 -ايعا١َ بايكضِٝ 

قطاع ايضش١ ايعا١َ 

 باملزْب

بٓني / بٓات  َذاسغ طبتاس٠

 –َتٛطط  -) ابتذا٥ٞ 

 (ٟثاْٛ

  ْؼش٠ تٛع١ٜٛ يهٌ َذسط١ 20تٛصٜع -

 اقا١َ ْذ٠ٚ ٚاسذ٠ يهٌ َذسط١-

 ؾضٌ دساطٞ ايتٛع١ٝ مبشس١ً ايبًٛؽ يذ٣ ايبٓات 44
 

قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ
 َذاسغ ايبٓات االبتذا١ٝ٥

 ْؼش٠ يهٌ َذسط١ 50تٛصٜع -

 اقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١-

 تٛؾش ساعٞ عاّ َايٞ املا٤ صش١ ازبظِ 45
قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

 سط١هٌ َذيصٓادٜل  5تٛصٜع عذد -

 اقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١ -

 عاّ َايٞ ايظهشٟ ٚايظ١ُٓ 46
 

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

ػشن١ ايٓٗذٟ + 

قطاع ايضش١ 

 ايعا١َ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

تٛصٜع ادٗض٠  اقا١َ ضباعش٠ ٚاسذ٠ يهٌ َذسط١

ْؼشات يهٌ  10تٛصٜع  ايظهش ع٢ً املضابني

 َذسط١
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 عاّ َايٞ األٚي١ٝ اإلطعاؾات 47
 

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

١٦ٖٝ اهلالٍ األمحش 

+قطاع ايضش١ 

 ايعا١َ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

 طالب يهٌ َذسط١ 20بشاَر تذسٜب١ ٍ 

إقا١َ ضباعشٙ  ْؼشات يهٌ َذسط١ 5تٛصٜع  

 ٚاسذٙ يهٌ َذسط١

 ؾضٌ دساطٞ صشيت ٚسسًيت 48
طٝاس٠ + تٛؾش ساعٞ 

 + طبِٝ

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

األمحش +  ٍاهلال

قطاع ايضش١ 

ايعا١َ + اداس٠ 

ايضش١ املذسط١ٝ 

بايكضِٝ + مجع١ٝ 

 مشٛخ

َذاسغ املتٛطط١ ٚايجاْٟٛ 

 (بٓني)
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ50١َؼاسن١ 

 ؾضٌ دساطٞ صشيت َع اسبًٝب ٚايتُش 49
 

قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ

ٚطايبات مجٝع ايطالب 

 املشس١ً االبتذا١ٝ٥

  ْؼشات يهٌ َذسط١ 5تٛصٜع 

 إقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١

 ؾضٌ دساطٞ صش١ ايؿِ ٚاالطٓإ 50
 

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

صبُع اطٛإ يطب 

االطٓإ + قطاع 

 ايضش١ ايعا١َ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

 ْؼشات يهٌ َذسط١ 5تٛصٜع 

 اقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١ 

 عاّ َايٞ ْعاؾيت عٓٛإ صشيت 51
 

قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

  ْؼشات يهٌ َذسط١ 5تٛصٜع 

 إقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١

 عاّ َايٞ بػظٌ األٜذٟ 52
 

قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ

مجٝع طالب ٚطايبات 

 املشس١ً االبتذا١ٝ٥

تٛصٜع ايٓؼشات ع٢ً ايطالب املؼاسنني بٓظب١ 

 اقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ َذسط١ 80%
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ؾٓٝات نؼـ ساالت اإلٜزا٤ 1
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ 80سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 عاّ َايٞ ايتٛع١ٝ بأعشاس ايتذخني ٚاملدذسات 2
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

 )بٓني(ٚاإلسػاد

ايؼؤٕٚ ايٛقا١ٝ٥ يف 

املدذسات  َهاؾش١

 بايكضِٝ

 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ80١سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 أطبٛع (إػشام )بٓني 3
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

 )بٓني(ٚاإلسػاد
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ 70سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ املذاسغ

 أطبٛع )بٓات(اػشام  4
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓات(ٚاإلسػاد
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ70١سغٛس  املشػذات

 ػٗش نٝـ ْتعاٌَ َع أبٓا٥ٓا َٔ رٟٚ اإلعاق١ 5
 

قظِ ايرتب١ٝ 

 )بٓات(اشباص١
 ايتذسٜب ايرتبٟٛ

َعًُات ايرتب١ٝ اشباص١ 

َٚشػذات يف بشاَر ايرتب١ٝ 

اشباص١ ٚأَٗات ايطايبات 

 االستٝاداتَٔ رٟٚ 

 اشباص١

 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ 25سغٛس 

 عاّ َايٞ اسباالت ايطالب١ٝ اشباص١ 6
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد

ايطالب رٟٚ اسباالت 

 اشباص١
 ساالت َٔ املشػذٜٔ ايطالبٝني 20اطتكباٍ 

 عاّ َايٞ اهلاتـ االطتؼاسٟ 7
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 ايطالب ٚأٚيٝا٤ األَٛس

 تعُِٝ َؼشٚع اهلاتـ االطتؼاسٟ ع٢ً املذاسغ -

 قشاس تهًٝـ املظتؼاسٜٔ ايعاًَني يف املؼشٚع -

 عاّ َايٞ اعشاس ايتذخني 8
 

قظِ ايضش١ 

 املذسط١ٝ

عٝاد٠ َهاؾش١ 

 ايتذخني

مجٝع املذاسغ َتٛطط١ 

 (بٓات -ٚثا١ْٜٛ )بٓني 

يًتذخني  املظبب١صٛس٠ عٔ االَشاض  15تٛصٜع 

اقا١َ ضباعشٙ ٚاسذٙ يهٌ  يهٌ َذسط١

 َذسط١

 عاّ َايٞ اعشاس َؼشٚبات ايطاق١ ٚاملؼشٚبات ايػاص١ٜ 9
 

قظِ ايضش١ 

  املذسط١ٝ

 -مجٝع املذاسغ بٓني 

 بٓات

اقا١َ ضباعشٙ  ْؼشات يهٌ َذسط١ 5تٛصٜع 

 ٚاسذٙ يهٌ َذسط١
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 اهلذف االطرتاتٝذٞ ايظادغ / تعضٜض قذس٠ ْعاّ ايتعًِٝ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات طٛم ايعٌُ .

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ قٝاغ َؤػشات األدا٤ 1
 

 أقظاّ اإلداس٠ قظِ األَا١ْ
األقظاّ ٚاإلداسات يف إداس٠ 

 ايتعًِٝ
 ْؼش ؾذ٠ٛ االدا٤

 عاّ َايٞ أعُاٍ االختباساتدبٜٛذ  2
 

قظِ االختباسات 

  )بٓني(ٚايكبٍٛ

زبإ االختباسات يف 

 املذاسغ

اخشاز ْتا٥ر تكِٝٝ املذاسغ يف أعُاٍ  -

% َٔ ايكاد٠ ٚايٛنال٤ 80سغٛس  - االختباسات

 ألعُاٍاصذاس تعُِٝ االطتعذاد  - ازبذد

 االختباسات

 َٝضا١ْٝ عاّ َايٞ دا٥ض٠ ايتُٝض يف طاع١ ايٓؼاط 3
قظِ ْؼاط 

  ايطايبات
 .بشاَر َتُٝض٠ ع٢ً َظت٣ٛ احملاؾع١  10 تشػٝح َعًُات ٚسا٥ذات

 تعُِٝ َٔ ايٛصاس٠ ؾضٌ دساطٞ ايت١ُٝٓ املظتذا١َ 4
قظِ ايتدطٝط 

 ٚايتطٜٛش
 سؾع تكشٜش املؼشٚع يًٛصاس٠ املٝذإ ايرتبٟٛ ٚاحملًٞ اإلعالّ ايرتبٟٛ

 عاّ َايٞ خطط اإلخال٤ اي١ُٖٝٛ 5
 

األَٔ  قظِ

ٚايظال١َ 

 املذسط١ٝ

 ايذؾاع املذْٞ
َٓظكٞ َٚٓظكات األَٔ 

 ٚايظال١َ يف املذاسغ

تٓؿٝز  . % َٔ املٓظكني/ات ايٛسػ١ 85سغٛس 

 4َٓظكٞ/ات األَٔ ٚايظال١َ َاال ٜكٌ عٔ 

 خطط إخال٤ خالٍ ايعاّ

 عاّ َايٞ صالت 6
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 يكا٤ات 6تٓؿٝز  إداسات ٚأقظاّ اإلداس٠

 َتدضضني عاّ َايٞ املٓع١ُ املتع١ًُ 7
قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 سًكات 6إقا١َ  مجٝع ايعاًَني يف اإلداس٠

 أطبٛعإ تؿعٌٝ ايّٝٛ ايعاملٞ يًذؾاع املذْٞ 8
طباطب١ ازبٗات 

 رات ايعالق١

قظِ األَٔ 

ٚايظال١َ 

 املذسط١ٝ

ايذؾاع املذْٞ / 

 َشنض ايتذسٜب

َٓظكٞ َٚٓظكات األَٔ 

 ٚايظال١َ

% َٔ َٓظكٞ َٚٓظكات االَٔ 90سغٛس 

%َٔ املذاسغ يًّٝٛ ايعاملٞ 95تؿعٌٝ  ٚايظال١َ

% َٔ املذاسغ يف 70َؼاسن١  يًذؾاع املذْٞ

 املعشض
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ املتعًِاسبٞ  1
 

قظِ تعًِٝ 

  ايهبريات

شاد اجملتُع يألعُاس َٔ أؾ

 ط١ٓ (60ــ 15)
 % َٔ املؼشٚع نُشس١ً أٚىل20ذبكٝل 

 عاّ َايٞ أًٖٗا 2
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 َؼاسن١ ثالث١ َذاسغ ع٢ً األقٌ املشس١ً املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ

 عاّ َايٞ (سٜادٟ )بٓني 3
 

قظِ ْؼاط 

  ايطالب
 املشس١ً ايجا١ْٜٛطالب 

َٔ طالب نٌ َذسط١   %30 تذسٜب ٚتجكٝـ

 ثا١ْٜٛ

 ؾضٌ دساطٞ َشنض اسبٞ املتعًِ 4
 

 قظِ تعًِٝ ايهباس
 

األَٕٝٛ / ايهباس اسباصًٕٛ 

 ع٢ً َؤٖالت تع١ًُٝٝ طبتًؿ١
 ؾتح َشنضٜٔ تابع١ إلداس٠ ايتعًِٝ

 أطبٛع َٗٓيت 5
 

قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓني(ٚاإلسػاد
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ80١سغٛس  املشػذٕٚ ايطالبٕٝٛ

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ عبٛ ؾِٗ أعُل يًذٛد٠ 1
َضُِ ؾٝذٜٛ 

 دشاؾٝو

قظِ ازبٛد٠ 

  ٚقٝاغ األدا٤

مجٝع ؾ٦ات اجملتُع 

 ايتعًُٝٞ

( ؾٝذٜٛ دشاؾٝو تٛعٟٛ يًذٛد٠ 1ْؼش عذد)

 ٚقٝاغ األدا٤

 عاّ َايٞ ناٜضْٚات 2
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش

َؼشيف َٚٛظؿٞ قظِ 

 ايتدطٝط ٚايتطٜٛش
 نٌ َٛظـ ٜكّٛ خبُع ناٜضْٚات

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ع٢ً ايبشح اإلدشا٥ٞ ايتطٜٛش املٗين ايكا٥ِ 1
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش

ٚايعاَالت مجٝع ايعاًَني 

 يف املٝذإ

إدشا٤  َتذسب١ يذٚس٠ ايبشح اإلدشا٥ٞ 20سغٛس 

تٓؿٝز َظابك١ ايبشٛخ  حبٛخ إدشا١ٝ٥ 4

 عكذ ًَتك٢ ايبشٛخ اإلدشا١ٝ٥ اإلدشا١ٝ٥

 باسجني َتدضضني عاّ َايٞ حبٛخ 2
قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 ْؼش حبجني عًُٝني إداس٠ ايتعًِٝ
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ٚدٛد داعِ يًذا٥ض٠ عاّ َايٞ دا٥ض٠ ايتؿٛم ايعًُٞ 1
قظِ ايتٛدٝ٘ 

  )بٓات(ٚاإلسػاد

طايبات املشس١ً املتٛطط١ 

 . ٚايجا١ْٜٛ
 تهشِٜ ايطايبات ٚؾل ايغٛابط

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 االعالّ َع اسبذخ 1
 

 َذسب َتدضط

قظِ اإلعالّ 

ايرتبٟٛ ٚايعالقات 

 ايعا١َ

 %َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ30١سغٛس  َٓظكٞ َٚٓظكات االعالّ ايتذسٜب ايرتبٟٛ

 ّٜٛ ًَـ ايتٛثٝل اإلعالَٞ 2
 

قظِ اإلعالّ 

ايرتبٟٛ ٚايعالقات 

 ايعا١َ

 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ50١َؼاسن١  َٓظكات االعالّ ايتذسٜب ايرتبٟٛ

 عاّ َايٞ (مح١ً ) بجكاؾيت أنتب طالَيت 3
طباطب١ ازبٗات 

 رات ايعالق١

قظِ األَٔ 

 ٚايظال١َ املذسط١ٝ

ايذؾاع املذْٞ , 

 - املزْبَظتؼؿ٢ 

ػشن١ ْاؾهٛ ألْع١ُ 

 اإلطؿا٤

َظكٞ َٚٓظكات األَٔ 

سشاغ  -ٚايظال١َ 

 املذاسغ

% َٔ َٓظكٞ َٚٓظكات األَٔ 90سغٛس  -

سشاغ  % 80َٔسغٛس  - ٚايظال١َ يف املذاسغ

 . املذاسغ

4 
متهني يتطٜٛش َٛظؿٞ ازبٗات 

 اسبه١َٝٛ ٚاشبري١ٜ
  َايٞعاّ 

قظِ ايتذسٜب 

 )بٓني(ايرتبٟٛ
 

َٛظؿٛ ازبٗات اسبه١َٝٛ 

 ٚاشبري١ٜ
 %َٔ املشػشني75تذسٜب 

 عاّ َايٞ تهشِٜ املٛظؿني 5
 

إداس٠ املٛاسد 

  ايبؼش١ٜ

مجٝع َٛظؿني إداس٠ املٛاسد 

 ايبؼش١ٜ
 تهشِٜ املٛظؿني

 أطبٛع املٛظـ اإلداسٟ املتُٝــّــض 6

 ,داعِ ٚساعٞ تٛؾري

ايتعًِٝ طباطب١ اداس٠ 

 مبٓطك١ ايكضِٝ

 َشنض ايتُّٝض
َشنض ايتذسٜب 

 ٚاالبتعاخايرتبٟٛ 

ػاغٌ / ات ايٛظا٥ـ 

 اإلداس١ٜ
 يًربْاَر ايتذسٜيب َٛظـ/٠ 60سغٛس

 عاّ َايٞ ايكظِ ايظعٝذ 7
سغب١ أسذ األقظاّ 

 يف ايبٓني ٚايبٓات

قظِ ايتدطٝط 

 ٚايتطٜٛش

َذٜش ايتعًِٝ 

 بضالسٝات٘
 اطتشذاخ مخع مماسطات تُٓٞ ايظعاد٠ إداسات ٚأقظاّ اإلداس٠

 ػٗش دبٜٛذ ايعٌُ ع٢ً ْعاّ ْٛس 8
 

قظِ االختباسات 

 )بٓات(ٚايكبٍٛ

إداس٠ املٛاسد 

 ايبؼش١ٜ

َظؤٚالت ْعاّ ْٛس َتٛطط 

 ٚثاْٟٛ
 % َٔ َظؤٚالت ْعاّ ْٛس70تذسٜب 
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 يكطاع ايتعًِٝ .اهلذف االطرتاتٝذٞ ايظابع / تٜٓٛع َضادس متٌٜٛ َبتهش٠ ٚذبظني ايهؿا٠٤ املاي١ٝ 

  . 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ اإلدا٤تكِٝٝ  1
 

إداس٠ املٛاسد 

  ايبؼش١ٜ

مجٝع َٛظؿني إداس٠ املٛاسد 

 ايبؼش١ٜ

  تكِٝٝ اإلدا٤ زبُٝع َٛظؿني -

 اقا١َ ثالخ بشاَر تذسٜب١ٝ-

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ ايشبط ايؼبهٞ 1
 

قظِ تك١ٝٓ 

  املعًَٛات
 (% َٔ خط١ املؼشٚع 60تٓؿٝز املشس١ً االٚىل ) االقظاّ االداس٠

 عاّ َايٞ ساطٌ 2
 

إداس٠ ايؼؤٕٚ 

  اإلداس١ٜ ٚاملاي١ٝ
 مجٝع املذاسغ

املظتدذّ ٚايشقِ  باطِتضٜٚذ مجٝع املذاسغ - 

تذسٜب مجٝع َظتدذَٞ ساطٌ  - ايظشٟ

 باملذاسغ

 عاّ َايٞ َٓض١ االعتُاد 3
 

إداس٠ ايؼؤٕٚ 

  اإلداس١ٜ ٚاملاي١ٝ

املٛظؿني املدتضني 

 باالعتُاد
 َٛظؿني 7 تذسٜب

 عاّ َايٞ ادشا٤ات االختباسات ٚايكبٍٛ يف ْعاّ ْٛس 4
 

قظِ االختباسات 

  )بٓات(ٚايكبٍٛ

َظؤٚالت ْعاّ ْٛس يف 

 املذاسغ
 اصذاس ايذيٌٝ االيهرتْٚٞ

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 ػٗش ايضالسٝات 1

ٚسٚد قشاس 

ايضالسٝات َٔ 

 ايٛصاس٠

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 قٝادات اإلداس٠

إصذاس  - إصذاس قشاس تؿٜٛض ايضالسٝات -

 قا١ُ٥ املكاسْات
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ املٝذإ اعا٤ات َٔ 1
 

قظِ اإلعالّ 

ايرتبٟٛ ٚايعالقات 

 ايعا١َ

 سات اجملتُع ايتعًُٝٞ% َٔ َباد80تػط١ٝ  اجملتُع ايتعًُٝٞ املذاسغ ٚاالداس٠

 ػٗش 2020خط١  2
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 إداسات ٚأقظاّ إداس٠ ايتعًِٝ

سؾع اشبط١ ع٢ً َٛقع  - يكا٤ات ذبظني 5عكذ  -

 تكشٜش اشبط١طباع١  - اإلداس٠

 عاّ َايٞ نؿا٠٤ 3
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 خطط 4تكِٝٝ  اداسات ٚأقظاّ اإلداس٠

 عاّ َايٞ َبادسات 4
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 اداسات ٚأقظاّ إلداس٠

بٓا٤  أٜك١ْٛ َبادسات يف َٛقع ربطٝط اإلداس٠

 َبادستني يف إلداس٠

 ػٗشإ أدا٤ 5
 

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش
 إصذاس تكاسٜش املتابع١ اإلداسات ٚاألقظاّ

 عاّ َايٞ سؤ١ٜ 6

قشاس ٖٝهٌ 

اداسات ايتعًِٝ 

 ازبذٜذ

قظِ ايتدطٝط 

  ٚايتطٜٛش

اداسات ٚأقظاّ َٚذاسغ 

 االداس٠
 قشاس اعتُاد قا١ُ٥ بأٚيٜٛات ايعٌُ

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 َٜٛإ قٝـــاد٠ ايتُٝــــــّـض 1

داعِ ٚساعٞ  تٛؾري

طباطب١ اداس٠  -

ايتعًِٝ مبٓطك١ 

 ايكضِٝ

 َشنض ايتُّٝض
َشنض ايتذسٜب 

 ٚاالبتعاخايرتبٟٛ 
 % َٔ ايكاد٠ حبغٛس ايًكا٤ 60َؼاسن١  قا٥ذات املذاسغ

 عاّ َايٞ قغاٜا 2
 

 قظِ املتابع١
 

 تٛصٜع ايٓؼش٠ ع٢ً املعًُني ٚاملعًُات املعًُني ٚاملعًُات

 عاّ َايٞ اسبذ َٔ قغاٜا املعًُني 3
 

 قظِ املتابع١
 

قا٥ذات املذاسغ ٚس٥ٝظات 

 األقظاّ
 % َٔ ايؿ١٦ املظتٗذؾ50١َؼاسن١ 
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 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 دعِ َايٞ أٚ ساعٞ ػٗش ػهش ٚتكذٜش 1

قظِ اإلعالّ 

ايرتبٟٛ ٚايعالقات 

 ايعا١َ
 

املٓظكني اإلعالَٝني َٔ 

 ٚإداسٜنيَعًُني 
 إقا١َ اسبؿٌ ٚتٛصٜع ايؼٗادات ٚايذسٚع
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 اهلذف االطرتاتٝذٞ ايجأَ / سؾع َؼاسن١ ايكطاع األًٖٞ ٚاشباظ يف ايتعًِٝ .

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ ٝزَتطًبات ايتٓؿ املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ

 عاّ َايٞ سعا١ٜ 1
 

قظِ ايتذسٜب 

  )بٓني(ايرتبٟٛ
 تٛؾش ساعٞ يرباَر ايتذسٜب قطاع األعُاٍ

 عاّ َايٞ اجملًع ايتعًُٝٞ 2
 

 دساط١ اسبع قغاٜا َٔ قغاٜا ايتعًِٝ أعغا٤ اجملًع تك١ٝٓ املعًَٛات قظِ األَا١ْ

 

 َؤػش ذبكل ايربْاَر ايؿ١٦ املظتٗذؾ١ ازب١ٗ املظاْذ٠ ازب١ٗ املٓؿز٠ َتطًبات ايتٓؿٝز املذ٠ ايه١ًٝ ايربْاَر / املؼشٚع ّ
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إداس٠ ايتعًِٝ 

  األًٖٞ
 .اطتجُاس١ٜاطتٗذاف ثالخ دٗات  املظتجُشٜٔ

 


