احملتويات
فسٜل ايعٌُ

1

نًُ ١ضعادَ ٠دٜس ايتعًِٝ

2

نًُ ١زٝ٥ظ قطِ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس

3

االٖداف االضرتاتٝذ١ٝ

4

إسضاٝ٥ات َٚعًَٛات ارتط١

5

املبادزات

7

َبادز ٠حتطني ْٛاتر ايتعًِ

8

َبادز ٠ايتدطٝط ايفاعٌ

44

َػازٜع ارتط ١ايتػػ١ًٝٝ

45

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞاألٍٚ

46

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجاْٞ

49

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجايح

99

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايسابع

33

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞارتاَظ

34

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايطادع

44

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايطابع

45

َػازٜع اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجأَ
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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
اذتُد هلل ٚسدٚ ٙايضالٚ ٠ايطالّ عً َٔ ٢ال ْيب بعدٚ ٙبعد :
ايتدطٝط َٓٗر إْطاْٜ ٞطتٗدف اختاذ إدسا٤ات يف اذتاعس يٝذين مثازٖا يف املطتكبٌٜٚ ,عترب أ ٍٚعٓضس َٔ عٓاصس اإلداز ٖٛ ٚ ,٠األضاع
ٚاملبدأ اير ٟتك ّٛعً .٘ٝحيتِ ٖرا املٓٗ َر ٚدٛدُ زتُٛع َٔ ١املتػريات يف غت ٢اجملاالت االقتضاد ,١ٜاالدتُاعٚ ,١ٝايجكافٚ ١ٝايتطٛزات ايهبري ٠يف
تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاالتضاالت ٚاإلعالّ ٖ ,را نً٘ ٜطتدع ٞإسداخ ْكالت ْٛع ١ٝيف ايتعً ِٝتٛانب ٖر ٙاملتػريات.
َٔ ٖٓا اْتٗذت إداز ٠ايتعً ِٝمبشافع ١املرْب َٓٗذ ١ٝايتدطٝط ٚفل تٛدٗٝات ٚأٖداف َكاّ ٚشاز ٠ايتعً ِٝحتكٝكاً يسؤٚ ١ٜطٓٓا ايطُٛح ,2030
ٚأٚيتٗا عٓا ١ٜخاص ١يتتُهٔ َٔ حتكٝل أٖدافٗا ٚتٛد ٘ٝاملٛازد ضتٖٛاٚ ,تٛسٝد ادتٗٛد ٚتهاًَٗا.
ٚتٛثل ٖر ٙارتطط ٚفل مناذز ستدد ٠بػهٌ عًَُ ٞتعازف عًٚٚ ٘ٝفل دداٚ ٍٚبٝاْات َعدَ ٠طبك ١تٛعح املطؤٚ ٍٚايٓتا٥ر َٚؤغسات ايكٝاع.
ٚاهلل أضأٍ إٔ جيعٌ ٖرا ايعٌُ ديٝال يًتُٝص ٚايٓذاح يف تكد ِٜخدَ ١أفغٌ ألبٓاٖ ٤را ايٛطٔ ايػاي.ٞ

َدٜس ايتعً ِٝمبشافع ١املرْب
ضًُٝإ بٔ إبساٖ ِٝاذتطٝاْٞ

2

مل ٜعد ايتدطٝط أٚزاقًا تهتبٚ ,ال َػازٜع تسضِٚ ,ال ٚثا٥ل حتفغ فشطب ,ألْ٘ اي ّٛٝأصبح َفتاح ايٓذاح ٚاملٓافطٚ ١ايتطٛز ,ففٞ
زتتُع فيت ناجملتُع ايطعٛد ٟايرٜ ٟتذ٘ ضت ٛزؤ ١ٜطُٛس٘ زؤٜٛ ,2030 ١ٜدٗٗا قادٖ ٠را ايبًد ,يتتش ٍٛبإذٕ اهلل ٚاقعاً ٜٓعِ ب٘ أبٓاٖ ٤را
ايٛطٔ ايػاي ,ٞفإٕ ايتدطٝط ْٖ ٛافرتٓا اييت ْطٌ بٗا ضت ٛاملطتكبٌ.
ٚأعش ٢أٚي٦و ايسداٍ ايرٜ ٜٔبٓ ٕٛاملطتكبٌ ِٖ أَظُّ َا ٜه ٕٛساد ١إىل زضِ خطط طُٛسٚ ١اقع ١ٝتٓطًل َٔ حتً ٌٝيًٛاقع يتالَظ
خٝاٍ املطتكبٌ.
ٚايتعًٚ ِٝأًٖ٘ ِٖ صٓاع ايسداٍ اير ٜٔضٝشًُٖ ٕٛر ٙايسضايٚ ١حيككٖ ٕٛرا ايتش ٍٛايٛطين املٓػٛد .يرا ناْٛا َٚا شايٛا جيعًٕٛ
ايتدطٝط أداتِٗ يف حتكٝل زؤٚ ١ٜطِٓٗ ٚأٖداف ٚشازتِٗ.
َٔ ٖٓا ناْت ٖر ٙايٛزقات تسضِ ارتط ١ايتػػ ١ًٝٝإلداز ٠ايتعً ِٝيف ستافع ١املرْب ,غازى يف بٓاٗ٥ا اإلدازات ٚاألقطاّ يتٛعح ادتٗد
اير ٟضٝبرٍ يف ايعاّ املاي. ّ2020 ٞ
ْأٌَ إٔ ْهٚ ٕٛفكٓا يف ايبٓاْٚ ,٤طأٍ اهلل ايتطدٜد يف ايتٓفٝر ٚايعطاٚ ,٤اهلل ْعِ املٛفل ْٚعِ املعني.

زٝ٥ظ قطِ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس
د.خايد بٔ محد ايسغٝد
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4

الهدف التاسع

الهدف الثامن

الهدف السادس

5

6

7

تُٓ ١ٝايٛع ٞيد ٣ادتُٝع س ٍٛأُٖ ١ٝحتطني ْٛاتر ايتعًِ ٚدٚزِٖ جتاٖ٘ .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

تٛعَٓ ١ٝطٛبات أقطاّ اإلداز٠

غٗس

2

تٛعَٓ ١ٝطٛب ٞأقطاّ اإلداز٠

غٗس

3

ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝحتطني ْٛاتر ايتعًِ

غٗس

4

ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝحتطني ْٛاتر ايتعًِ

غٗس

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ االختبازات

َػسفات َٛٚظفات

سغٛز  َٔ %80غاغالت ايٛظا٥ف ايتعًٚ ١ُٝٝزؤضا٤

ٚايكب(ٍٛبٓات)

أقطاّ إداز ٠ايتعًِٝ

األقطاّ اإلداز١ٜ

قطِ االختبازات

َػسفَٛٚ ٛظفٛ

سغٛز  َٔ %80غاغً ٞايٛظا٥ف ايتعًٚ ١ُٝٝزؤضا٤

ٚايكب(ٍٛبٓني)

أقطاّ إداز ٠ايتعًِٝ

األقطاّ اإلداز١ٜ

ايتٛدٚ ٘ٝاالزغاد -
قطِ اإلغساف

ايٓػاط ايطالب- ٞ

املٝدإ ايرتبٟٛ

 -سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايتذٗٝصات املدزض- ١ٝ

ٚأٚيٝا ٤األَٛز

ٚ -ص ٍٛايسضاي ١يـ َٔ %50أٚيٝا ٤األَٛز

االعالّ ايرتبٟٛ
ايتٛدٚ ٘ٝاالزغاد -
قطِ اإلغساف

ْػاط ايطايبات -

املٝدإ ايرتبٟٛ

 -سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١

ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتذٗٝصات املدزض- ١ٝ

ٚأٚيٝا ٤األَٛز

ٚ -ص ٍٛايسضاي ١يـ َٔ %50أٚيٝا ٤األَٛز

االعالّ ايرتبٟٛ

8

تَُٓٗ ١ٝازات املعًُني يف زتاٍ طسم ايتدزٜظ ايفاعً ١يتشطني ْٛاتر ايتعًِ .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

تغُني أضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ايتدزٜظ

عاّ َايٞ

2

ايتشض ٌٝايدزاضٞ

أضبٛع

3

تغُني أضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ايتدزٜظ

عاّ َايٞ

4

اختبازات تػدٝض١ٝ

عاّ َايٞ

5

اختبازات تػدٝض١ٝ

عاّ َايٞ

6

تغُني أضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ايٛادبات

عاّ َايٞ

7

تغُني أضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ايٛادبات

عاّ َايٞ

8

زفع َطتٜٛات ايتشض ٌٝايدزاضْٛٚ ٞاتر
ايتعًِ.

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

املعًُات

تغُني نٌ َعًُ ١ألضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف تدزٜطٗا

قادَ ٠دازع َٚعًُٞ

قطِ اإلغساف

ايًػ ١ايعسب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

ٚايضفٛف األٚي١ٝ

قطِ اإلغساف

املعًُٕٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف

ايطايبات

ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف

ايطالب

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب

االختبازات ٚايكب- ٍٛ

ايرتب(ٟٛبٓات)

االغساف ايرتبٟٛ

تغُني نٌ َعًِ ألضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف تدزٜط٘
تطبٝل نٌ َػسف ١الختباز تػدٝض ٞيطايبات نٌ
َعًُ ١خالٍ ايعاّ
تطبٝل نٌ َػسف الختباز تػدٝض ٞيطالب نٌ َعًِ
خالٍ ايعاّ

املعًُات

تغُني نٌ َعًُ ١ألضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ٚادبات ايطايبات

املعًُٕٛ

تغُني نٌ َعًِ ألضَ ١ً٦عٝاز ١ٜيف ٚادبات ايطالب

املعًُات

سغٛز  َٔ%30ايف ١٦املطتٗدف.١

9

تطٜٛس قدزات املعًُني يف زتاٍ تكْٛ ِٝٝاتر ايتعً. ِٝ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ٚزغ ١األخطا ٤ايػا٥ع ١يف االختبازات

غٗس

2

دٛدَ ٠طت ٣ٛايتشض ٌٝايدزاضٞ

عاّ َايٞ

3

بٓا ٤االختبازات

أضبٛع

4

ايتشض ٌٝايدزاضٞ

غٗس

5

بٓا ٤االختبازات

غٗس

6

دٚز ٠بٓا ٤االختبازات

غٗس

7

دٚز ٠بٓا ٤االختبازات

غٗس

8

األخطا ٤ايػا٥ع ١يف االختبازات

غٗس

9

تػر ١ٜفسد ١ٜس ٍٛأض ١ً٦االختبازات

غٗس

10

تػر ١ٜفسد ١ٜس ٍٛأض ١ً٦االختبازات

غٗس

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ اإلغساف

املعًُٕٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ االختبازات
ٚايكب(ٍٛبٓات)

ايف ١٦املطتٗدف١

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َعًُات

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞاملسسً١

ايرتب(ٟٛبٓني)

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

قطِ تعًِٝ
ايهبريات
قطِ تعًِٝ
ايهبريات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قا٥دات َٚعًُات
تعً ِٝايهباز
َعًُات تعًِٝ
ايهباز

قطِ ايتدزٜب

املعًُات األٚىل

ايرتب(ٟٛبٓات)

بايسعا١ٜ

قطِ ايتدزٜب

املعًُ ٕٛاألٚىل

ايرتب(ٟٛبٓني)

بايسعا١ٜ

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

املعًُات

قطِ اإلغساف

املعًُات األٚىل

ايرتب( ٟٛبٓات)

بايسعا١ٜ

قطِ اإلغساف

املعًُ ٕٛاألٚىل

ايرتب(ٟٛبٓني)

بايسعا١ٜ

َؤغس حتكل ايربْاَر
ٚزغ ١يهٌ ختضط اصداز تعُ ِٝيًُدازع باملالسعات عً ٢األض١ً٦سغٛز َ 50عًُ١
سغٛز  َٔ % 70ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف١
سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١
سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١
ٚزغ ١يهٌ ختضطاصداز تعُ ِٝيًُدازع باملالسعات عً ٢األض١ً٦تػر ١ٜزادع ١يهٌ َعًُ١
تػر ١ٜزادع ١يهٌ َعًِ

10

11

حتً ٌٝاألض١ً٦

فضٌ دزاضٞ

12

حتً ٌٝاألض١ً٦

فضٌ دزاضٞ

13

ايتشض ٌٝايدزاضٞ

عاّ َايٞ

أض ١ً٦املعًُات يف

قطِ اإلغساف

مجٝع املٛاد ٚمجٝع

ايرتب( ٟٛبٓات)

املساسٌ
أض ١ً٦املعًُني يف

قطِ اإلغساف

مجٝع املٛاد ٚمجٝع

ايرتب(ٟٛبٓني)

املساسٌ

قطِ اإلغساف

ايتدزٜب ايرتب- ٟٛ

ايرتب( ٟٛبٓات)

تكٓ ١ٝاملعًَٛات

املعًُات

حتً ٌٝأضَ ١ً٦اد ٠يهٌ َعًُ . - ١قا ١ُ٥مبطتٜٛاتاملدازع  . -قا ١ُ٥بأبسش أخطا ٤املعًُات.
حتً ٌٝأضَ ١ً٦اد ٠يهٌ َعًِ . -قا ١ُ٥مبطتٜٛاتاملدازع . -قا ١ُ٥بأبسش أخطا ٤املعًُني.
سغٛز  َٔ %50ايف ١٦املطتٗدف١

تطٜٛس نفا ٠٤اإلداز ٠ايتعً ١ُٝٝيف زتاٍ تكْٛ ِٝٝاتر ايتعً. ِٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

االختبازات ايتػدٝض ١ٝاملسنص١ٜ

غٗس

2

خط ١قا٥د املدزض ١يتشطني ْٛاتر ايتعًِ

غٗس

دٚز ٠اضتجُاز املعًَٛات يف بٓا ٤املػازٜع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

فضٌ دزاضٞ

3

ايتعً١ُٝٝ

4

خط ١قا٥د ٠املدزض ١يتشطني ْٛاتر ايتعًِ

غٗس

5

االختبازات ايتػدٝض ١ٝاملسنص١ٜ

غٗس

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

إدسا ٤اختباز يهٌ َاد٠ايطايبات

قاد ٠املدازع

قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس

ايرتبَٚ ١ٜٛػسفٗٝا

ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

 إدسا ٤اختباز يهٌ صف دزاضٞ -قا ١ُ٥مبطتٜٛات املدازع يف االختبازات

زؤضا ٤األقطاّ

قطِ اإلغساف

َؤغس حتكل ايربْاَر

قا٥دات املدازع

تٛشٜع ايدي ٌٝعً ٢مجٝع قاد ٠املدازع
سغٛز  َٔ %80املطتٗدفني
تٛشٜع ايدي ٌٝعً ٢مجٝع قا٥دات املدازع
-إدسا ٤اختباز يهٌ َاد٠

ايطالب

 إدسا ٤اختباز يهٌ صف دزاضٞ -قا ١ُ٥مبطتٜٛات املدازع يف االختبازات

11

تطٜٛس نفا ٠٤ايطالب يف زتاٍ تكْٛ ِٝٝاتر ايتعً. ِٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

1

املطابكات املٓٗذ١ٝ

فضٌ دزاضٞ

َطابك ١ملٔ ايهأع ,أفغٌ َدزض ١يف

فضٌ دزاضٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ْػاط ايطايبات

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ايطالب

-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

املدازع

-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

ايطايبات

-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

ايطايبات

اعالٕ ْتا٥ر املطابك١
اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

2

ايتشضٌٝ

3

املطابكات املٓٗذ١ٝ

فضٌ دزاضٞ

4

َطابكَ ١فهس

فضٌ دزاضٞ

قطِ املٖٛٛبات

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

املدازع

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

َطابك ١ملٔ ايهأع ,أفغٌ َدزض ١يف

5

ايتشضٌٝ

6

َطابك ١اقسأ

فضٌ دزاضٞ

7

ايكازئ املاٖس

فضٌ دزاضٞ

8

َٗازات ايتعًِ ايفعاٍ

غٗس

9

دٚز ٠املرانس ٠ايفعاي١

غٗس

10

دٚز ٠املرانس ٠ايفعاي١

غٗس

11

َطابك ١ايٓذّٛ

فضٌ دزاضٞ

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ْػاط ايطالب

 سغٛز  َٔ %50ايف ١٦املطتٗدف ١يًرباَرايتدزٜب ايرتبٟٛ

َٓطكات املػسٚع َ -ػازن ١ثالخ طايبات َٔ نٌ َدزض ١يف املسسً١
االبتدا ١ٝ٥باملطابك١
ايطالب

سغٛز مجٝع ايطالب

ايطايبات

سغٛز مجٝع ايطايبات

ايطالب

سغٛز مجٝع ايطالب

ايطالب

-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

12

 -سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف١

12

َػسٚع َفهس

عاّ َايٞ

قطِ املٖٛٛبني

ايطالب

13

َطابك ١اقسأ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

14

ايكازئ املاٖس

أضبٛع

قطِ اإلغساف

طالب صف ثايح

ايرتب(ٟٛبٓني)

ابتداٞ٥

15

َطابك ١ايٓذّٛ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

-اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صٜٔ

16

َٗازات ايتعًِ ايفعاٍ

غٗس

ايطايبات

سغٛز مجٝع ايطايبات

قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)

 اعالٕ ْتا٥ر املطابك١اعالٕ ْتا٥ر املطابك - ١تهس ِٜايفا٥صَٜٔػازن ١املدازع بايربْاَر.

13

شٜاد ٠فاعً ١ٝايتكٓ ١ٝيف زفع َطت ٣ٛاألداٚ ٤حتط. ٘ٓٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

َٛقع ارتط١

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
غٗسإ

َربَر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

َٛقع ارتط١

اسداخ  4حتطٓٝات يف املٛقع

تعصٜص قدزات إدازات ايتعً ِٝيف عًُٝات ايتدطٝط ٚاإلدازٚ ٠ايدعِ .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

َبادزات

عاّ َايٞ

2

دزاض ١األٖداف

غٗسإ

3

ايتك ِٝٝايٓٛع ٞيًدطط

عاّ َايٞ

4

أدا20 ٤

عاّ َايٞ

5

َػسٚع خط21 ١

غٗسإ

6

ايتشً ٌٝايسباعٞ

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

اإلدازات ٚاألقطاّ

بٓاَ ٤بادزتني يف اإلداز٠

اٖداف ٚشاز ٠ايتعًِٝ

قا ١ُ٥باألٖداف ذات األٚي١ٜٛ

اإلدازات ٚاألقطاّ

تك ِٝٝازبع خطط

اإلدازات ٚاألقطاّ

اصداز ثالث ١تكازٜس يألدا٤

اإلدازات ٚاألقطاّ

-عكد عػس يكا٤ات  -عكد مخظ ٚزش عٌُ

اإلدازات ٚاألقطاّ

حتً ٌٝازبع إدازات أ ٚاقطاّ َٔ اإلداز٠

14

15

اضتٝعاب مجٝع ايف٦ات ايعُس ١ٜيف ضٔ ايتعً ِٝيف َساسٌ ايتعً ِٝايعاّ املدتًف. ١
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

نجاف ١ايفضٍٛ

عاّ َايٞ

2

آي ١ٝايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

فضٌ دزاضٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

قطِ االختبازات ٚايكبٍٛ
قطِ

 -قطِ غؤٕٚ

ايتدطٝط املدزض ٞاملعًُني  -دتٓ ١ايكبٍٛ

ايطالب ٚايطايبات

حتكٝل ايتٛاشٕ يف ايفضٚ ٍٛاملدازع بٓطب%80 ١

ٚايتٛشٜع
صدٚز تعُ ِٝاي١ٝ
ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

قطِ االختبازات

تكٓ ١ٝاملعًَٛات -

قا٥دات املدازع -

َٔ االداز ٠ايعاَ١

ٚايكب(ٍٛبٓات)

االعالّ ايرتبٟٛ

اٚيٝا ٤األَٛز

يًتكٚ ِٜٛايكبٍٛ

تطذٚ ٌٝقب َٔ %80 ٍٛطالب ٚطايبات ايضف األٍٚ
االبتداٚ ٞ٥ايسٚعات بٓعاّ ْٛز خالٍ ايفضٌ ايجأَْ ٞ
ايعاّ اذتايٞ

شٜاد ٠االضتٝعاب يًتعً ِٝيف َسسً ١ايطفٛي ١املبهس. ٠
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

1

فض ٍٛايطفٛي ١املبهس٠

فضٌ دزاض ٞتكازٜس اسضا١ٝ٥

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ ايتدطٝط

قطِ زٜاض األطفاٍ -

املدزضٞ

قطِ االختبازات ٚايكبٍٛ

ايف ١٦املطتٗدف١
طالب ايضفٛف
األٚي ١ٝبٓني ٚبٓات
ٚزٜاض األطفاٍ

َؤغس حتكل ايربْاَر
شٜاد ٠عدد ايفض ٍٛيف ايطفٛي ١املبهس ٠بٓطب %20 ١عٔ
ايعاّ املاعٞ

16

حتطني دٛد ٠ايتعً ِٝيف َسسً ١ايطفٛي ١املبهس. ٠
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

زٚعيت ضت ٛايتُٝص

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ زٜاض األطفاٍ

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

َعًُات ايطفٛي١

اصداز نتٝب إيهرتٚ ْٞٚازضاي٘ ملدازع ايطفٛي١

املبهس٠

املبهس٠

بٓا ٤ايكدزات ايبػسٚ ١ٜاملؤضط ١ٝيًتعً ِٝيف َسسً ١ايطفٛي ١املبهس. ٠
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

دي ٌٝايطفٛي ١املبهس٠

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١
َدازع ايطفٛي١

قطِ زٜاض األطفاٍ

املبهس٠

َؤغس حتكل ايربْاَر
تطبٝل دي ٌٝايطفٛي ١املبهس٠

ايكغا ٤عً ٢األَ ١ٝايكساٚ ١ٝ٥اذتطابٚ ١ٝتٛفري ايفسظ ملٛاصً ١ايتعً ِٝملٔ ِٖ خازز ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايتعًِ َد ٣اذتٝا٠

2

ايتٛضع يف
َسانص ٚبساَر ست ٛاألَ١ٝ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
عاّ َايٞ
غٗسإ

تكازٜس إسضا١ٝ٥

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

قطِ تعً ِٝايهباز

ايتدطٝط املدزضٞ

ايهباز فٛم  15ضٓ١

ايتشام  8طالب باملدازع

قطِ ايتدطٝط
املدزضٞ

قطِ تعً ِٝايهباز

طالب ٚطايبات تعًِٝ
ايهباز

زفع تٛصٝات فتح ايفض ٍٛيًذٓ ١ايتػهٝالت املدزض١ٝ
يرباَر تعً ِٝايهباز ٚايهبريات َٚسانص ٚبساَر ستٛ
األَ١ٝ
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االزتكا ٤بتعً ِٝايف٦ات ذات االستٝادات ارتاص. ١
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ممازض ١ايسٜاع١

عاّ َايٞ

2

ايتٛضع يف افتتاح فض ٍٛايرتب ١ٝارتاص١

غٗسإ

ايتكٓٝات املطاعد ٠يف تعً ِٝايطالب ذٟٚ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

غٗسإ

3

االعاق١

4

ٜطري ايتعً ُٞٝير ٟٚايرنا ٤اذتدٟ

عاّ َايٞ

5

أضاضٝات يػ ١اإلغاز٠

غٗس

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓني)

تكازٜس اسضا١ٝ٥

قطِ ايتدطٝط
املدزضٞ
قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓات)

ادتٗ ١املطاْد٠
قطِ ايٓػاط ايطالبٞ
قطِ ايرتب ١ٝارتاص١

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

طالب ذٟٚ

َػازن ١ذ ٟٚاالستٝادات ارتاص ١يف َطابكتني َع

االستٝادات ارتاص١

اقساِْٗ األضٜٛا٤

طالب ٚطايبات

زفع تٛصٝات فتح ايفض ٍٛيًذٓ ١ايتػهٝالت املدزض١ٝ

ايرتب ١ٝارتاص١

يرباَر َٚعاٖد ايرتب ١ٝارتاص١

َعًُات ايرتب١ٝ
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

ارتاصٚ ١ايتعًِٝ
ايعاّ

قطِ ايرتب١ٝ

َعًُات املسسً١

ارتاص(١بٓات)

االبتدا١ٝ٥

قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓات)

َػازن َٔ %25 ١ايف ١٦املطتٗدف١

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َعًُات ايتعً ِٝايعاّ

َػازنَ 25 ١عًُ١
َػازنَ %25 ١عًُ١
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تفع ٌٝتطبٝل اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

َُٗات ايتعً ِٝايٓػط ايجس١ٜ

أضبٛع

2

أعُاٍ ايفًني

أضبٛع

3

َعًِ ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٕٚ

عاّ َايٞ

4

فاِٖ

أضبٛع

ًَتكَ ٢ضػس (اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

فضٌ دزاضٞ

5

ْ-عس- ٟتطبٝكَ - ٞداٚالت)

6

بطاق ١ايتعًِ ايٓػط

أضبٛع

7

ايتعًِ ايٓػط

عاّ َايٞ

8

متهني

عاّ َايٞ

9

طسم تدزٜظ ايتفطري

أضبٛع

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

َعًُ ٞايعً ّٛيف

قطِ اإلغساف

املسسً ١ايجاْ- ١ٜٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايرتب(ٟٛبٓني)
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

املعًُات

سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايضفٛف

ايرتب(ٟٛبٓني)

األٚي١ٝ

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

ايرتب ١ٝايسٜاع.١ٝ

قطِ اإلغساف
قطِ اإلغساف

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

َعًُ ٞاالدتُاعٝات

سغٛز  َٔ % 60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايًػ١
اإلصتًٝص- ١ٜ

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١

اذتاضب األيٞ
املعًُٕٛ

سغٛز  َٔ %70املسغشني

املعًُٕٛ

سغٛز  َٔ %70املسغشني

َعًُ ٞايتفطري

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١
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10

طسم تدزٜظ ايتٛسٝد

أضبٛع

11

َٗازات إداز ٠ايضف

أضبٛع

12

َٗازات َتكدَ ١يف تضشٝح ايتال٠ٚ

أضبٛع

13

ايتدزٜظ ايفعاٍ

أضبٛع

14

ايتفهري االبداع ٞيد ٣األطفاٍ

فضٌ دزاضٞ

15

ايبشٛخ ايعًُ ١ٝيف املكسزات

أضبٛع

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايرتب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)

اإلضالَ.١ٝ

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ زٜاض األطفاٍ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايكسإٓ.

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايكسإٓ

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايسٜاعٝات

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُات زٜاض
االطفاٍ

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايعً ّٛيف

ايرتب(ٟٛبٓني)

املسسً ١ايجاْ١ٜٛ

تدزٜب  %50ملعًُات زٜاض االطفاٍ
سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

بٓا ٤قدزات املعًُني يدَر ايتكٓ ١ٝباملٓٗر ايدزاض. ٞ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايتش ٍٛايسقُٞ

أضبٛع

2

ايتكٓ ١ٝاذتدٜج ١يف تدزٜظ ايًػ ١ايعسب١ٝ

أضبٛع

3

دَر ايتكٓ ١ٝيف ايتدزٜظ

عاّ َايٞ

4

دَر ايتكٓ ١ٝيف ايتدزٜظ

أضبٛع

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

قطِ اإلغساف

قادَٚ ٠عًُ ٞبٛاب١

ايرتب(ٟٛبٓني)

املطتكبٌ

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايًػ ١ايعسب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف

ايتدزٜب ايرتب- ٟٛ

املػسفات ايرتبٜٛات

ايرتب( ٟٛبٓات)

تكٓ ١ٝاملعًَٛات

,ايكا٥دات ,املعًُات

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايًػ١

ايرتب(ٟٛبٓني)

اإلصتًٝص١ٜ

َؤغس حتكل ايربْاَر
سغٛز  َٔ % 60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %50ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
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5

دَر ايتكٓ ١ٝيف ايتعًِٝ

عاّ َايٞ

6

ايتذازب االفرتاع١ٝ

أضبٛع

7

دَر ايتكٓ ١ٝيف ايتعًِٝ

عاّ َايٞ

قطِ ايتدزٜب

املعًُٕٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايعً ّٛاألٚىل

ايرتب(ٟٛبٓني)

بايسعا.١ٜ

قطِ ايتدزٜب

املعًُات

ايرتب(ٟٛبٓات)

سغٛز  َٔ %70املسغشني
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %50ايف ١٦املطتٗدف.١

حتطني ايهفا ٠٤ايٓٛع ١ٝيًعٓاصس ايبػس ١ٜايتعًٚ ١ُٝٝايرتب. ١ٜٛ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع
َسسً ١املساٖكٚ ١نٝف ١ٝايتعاٌَ َع

1

املساٖكني

2

ضت ٛعٌُ إزغادَ ٟتُٝص

3

ايتٛع ١ٝباالضتسافات ايفهسٚ ١ٜاالخالق١ٝ
( ن ْٞٛسرز) ٠

 4املػهالت ايطالبٚ ١ٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
أضبٛع
غٗسإ
أضبٛع
َٜٛإ

5

ْعسٜات اإلزغاد ٚتعد ٌٜايطًٛى

 3أٜاّ

6

فٓٝات نػف ساالت اإلٜرا٤

َٜٛإ

7

ْعِ ٚتعًُٝات االختبازات

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

نً ١ٝخدَ ١اجملتُع

املسغدات

سغٛز  َٔ %80ايف ١٦املطتٗدف١

املسغدات

َػازن َٔ %90 ١املسغدات.

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املسغدات

سغٛز  َٔ %60املطتٗدفات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املسغد ٕٚايطالبٕٛٝ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املسغد ٕٚايطالبٕٛٝ

قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ االختبازات
ٚايكب(ٍٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املسغد ٕٚايطالبٕٛٝ
ادتدد
قا٥دات ٚٚنٝالت

سغٛز  َٔ %95املسغد ٜٔايطالبٝنياضتعساض َ 4ػانٌ طالب١ٝسغٛز  َٔ %90ايف ١٦املطتٗدف١
سغٛز  َٔ %80املسغدٜٔ
سغٛز  َٔ %10ايكا٥دات ٚايٛنٝالت

21

8

ضاع ١ايٓػاط جتدٜد ٚتطٜٛس

أضبٛعإ

9

ارتدَات االْتكاي١ٝ

غٗس

10

فسط اذتسنٚ ١تػتت االْتباٙ

غٗس

11

ايكٝاد ٠ايفاعً١

أضبٛع

12

ايتعسٜف بٓعاّ املكسزات

أضبٛعإ

13

ايفذ ٠ٛبني ايٛاقع ٚاملأَ ٍٛيٓٛاتر ايتعًِ

عاّ َايٞ

14

املعًِ ادتدٜد ٚاملٓك ٍٛإىل احملافع١

أضبٛع

15

ايتطٜٛس املٗين يًكٝادات

غٗس

16

املعادي ١االيهرت١ْٝٚ

عاّ َايٞ

17

ايكب ٍٛاملتُٝص

عاّ َايٞ

18

تهٝٝف االختبازات
يطايبات ايرتب ١ٝارتاص١

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات
قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓات)
قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

زا٥دات ايٓػاط
ايتدزٜب ايرتبٟٛ
ايتدزٜب ايرتبٟٛ
ايتدزٜب ايرتب- ٟٛ
قطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات -
َدزضَ ١تُٝص٠
ايتدزٜب ايرتبٟٛ
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قطِ اإلغساف

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓات)

املبهسٚ ٠املسغدات
ايكا٥دات -
ايٛنٝالت
املعًُات املطتذدات
يف َدازع املكسزات
املػسفات ايرتبٜٛات
 -قا٥دات املدازع

قٝادات ايتعًِٝ
األًٖٞ
املدازع ٚايعإًَٛ

ٚايكب(ٍٛبٓني)

ٚايكب(ٍٛبٓني)

َعًُات ايضفٛف

َػازن َٔ %30 ١ايف ١٦املطتٗدف١
َػازن َٔ %30 ١ايف ١٦املطتٗدف١

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١
َػازن َٔ %70 ١ايف ١٦املطتٗدف١

قادٚٚ ٠نال٤

قطِ االختبازات

قطِ االختبازات

ارتاصٚ ١املسغدات

املعًُني ادتدد

ايرتب(ٟٛبٓني)
إداز ٠ايتعً ِٝاألًٖٞ

َعًُات ايرتب١ٝ

سغٛز  َٔ %80زا٥دات ايٓػاط

إدسا ٤مجٝع املعادالت عٔ طسٜل ْعاّ ْٛز %100

عًْ ٢عاّ ْٛز
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قادٚٚ ٠نال٤
املدازع
املعًُات

تدزٜب  َٔ %70ايكادٚ ٠ايٛنال٤
َػازن َٔ %20 ١ايف ١٦املطتٗدف١
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19

ايهٛتػٓر ٚايكٝاد٠

أضبٛع

20

فٔ إداز ٠ايضف

عاّ َايٞ

21

شتاطس املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥

عاّ َايٞ

22

أثس ايكسا ٠٤عً ٢ايطايب

أضبٛع

23

قٛاْني نس ٠ايطا٥س٠

أضبٛع

24

قٝاضات عٓاصس ايًٝاق ١ايبدْ١ٝ

أضبٛع

25

ايهفاٜات املٗٓ ١ٝملٓطٛبات ايكطِ.

أضبٛعإ

26

ارتضا٥ط ٚاملفاِٖٝ

 3أٜاّ

27

األعُاٍ اجملطُ١

أضبٛع

28

ارتط ايعسبٞ

أضبٛعإ

29

َساضِ

أضبٛع

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املػسفات ايرتبٜٛات
 -ايكا٥دات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

املعًُات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

ستغسات املدترب

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايًػ ١ايعسب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايرتب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايسٜاع١ٝ

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايرتب١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايسٜاع١ٝ

قطِ تعًِٝ

َٓطٛبات قطِ تعًِٝ

ايهبريات

ايهبريات

قطِ تعًِٝ
ايهبريات
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قا٥دات َٚعًُات
تعً ِٝايهباز

سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتفٝد.٠
سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١
 سغٛز  َٔ %50ستغسات املدتربات. تٛشٜع ايهتٝبات ٚايٓػسات ايتٛع ١ٜٛعً ٢املدازع.سغٛز  َٔ % 60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١
َػازن ١ايف ١٦املطتٗدف ١بٓطب%100 ١
سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف١

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

املػسفني ايرتبٜٛني

سغٛز  َٔ %75ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١
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30

ارتصفٝات

أضبٛع

31

ايتذازب ايبد ١ًٜيف َاد ٠ايهُٝٝا٤

فضٌ دزاضٞ

32

تسضٝذ املبادئ ايعًٝا

أضبٛع

تُٓ ١ٝايدافع ١ٝيسفع املطت ٣ٛايتشضًٞٝ

33

34

اذتكٝب ١املجاي١ٝ

عاّ َايٞ

35

ايتدٜٚس ايٛزقٞ

أضبٛع

36

ايتٛاصٌ ايتكين

عاّ َايٞ

37

بسْاَر ضهاَرب

38

َعِٗ

39

يكا ٤املٖٛٛبات

 40تأٖٚ ٌٝتطٜٛس ايعاًَني يف بساَر املٖٛٛبني

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ

عاّ َايٞ

يًطايبات.

مسات ٚخضا٥ط املٖٛٛبني ٚطسم ايتعاٌَ

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

ٚاإلزغاد(بٓات)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

َعًُات َاد٠
ايهُٝٝا٤

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١
 سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف١ -تفع ٌٝاملعاٌَ ايهُٝٝا ١ٝ٥بٓطب%10 ١

َعًُ ٞايًػ ١ايعسب١ٝ

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

املسغدات

َػازنَ 10 ١سغدات

َٓطكات املػسٚع يف
ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َدازع املسسً١

سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١

االبتدا١ٝ٥

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف

َعًُ ٞاذتاضب

ايرتب(ٟٛبٓني)

اآلي.ٞ

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
َػازن َٔ %90 ١ايف ١٦املطتٗدف.١

أضبٛع

قطِ املٖٛٛبات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َٓطكات املٖٛٛبات

سغٛز (َ )25تدزب١

أضبٛع

قطِ املٖٛٛبات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َٓطكات املٖٛٛبات

سغٛز (َ )25تدزب١

غٗس

قطِ املٖٛٛبات

َٓطكات املٖٛٛبات

سغٛز َٓ َٔ %50طكات املٖٛٛبات

عاّ َايٞ

َدزبني َعتُد- ٜٔ
َٝصاْ ١ٝتػػ١ًٝٝ

قطِ املٖٛٛبني

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َعًُني َٚػسفني
املٖٛٛبني

اقاَ 4 ١بساَر تدزٜب ١ٝتأٖ ١ًٝٝتطٜٛس١ٜ

24

41

ًَتك ٢ايتُٝص

أضبٛعإ

42

يكا ٤ملعًُ ٞاألٚىل بايسعا١ٜ

أضبٛع

43

املٓاٖر اذتدٜج ١يًدزاضات االدتُاع١ٝ

أضبٛع

44

اإلزغاد األنادمي ٞيف ْعاّ املكسزات

أضبٛع

45

يكاَ ٤عًُ ٞاالدتُاعٝات

ّٜٛ

 46ايتطٜٛس املٗين ملعًُ ٞايعًٚ ّٛايسٜاعٝات

عاّ َايٞ

47

تطٜٛس ايكٝادات

عاّ َايٞ

48

ايتطٜٛس املٗين ملعًُ ٞايرتب ١ٝايبدْ١ٝ

عاّ َايٞ

49

ايتطٜٛس املٗين ملعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

عاّ َايٞ

50

ايتطٜٛس املٗين ملعًُ ٞايرتب ١ٝاإلضالَ١ٝ

عاّ َايٞ

َسنص ايتُّٝص

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َٓطٛب ٞاملٝدإ

تسغٝح َػازنني َٚػازنات َٔ ف٦ات دا٥ص ٠ايتعًِٝ

ايتعًُٞٝ

يًتُٝص يًتٓافظ عًَ ٢طت ٣ٛاملًُه١

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞاالدتُاعٝات

ايرتب(ٟٛبٓني)

 -ايسٜاعٝات

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞاالدتُاعٝات

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

االغساف ايرتبٟٛ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

َػازن َٔ %70 ١ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٛايعًّٛ
ٚايسٜاعٝات

سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %75املسغشني

زؤضا ٤األقطاّ
ٚاملػسف ٕٛايرتبٕٜٛٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايرتب(ٟٛبٓني)

األنادميٝات يف

َعًُ ٞاالدتُاعٝات

قطِ ايتدزٜب

قطِ ايتدزٜب

تدزٜظ املٓاٖر اذتدٜج.١

َدازع املكسزات

ايرتب(ٟٛبٓني)
ايرتب(ٟٛبٓني)

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدفٚ ١تكد ِٜتٛصٝات ختدّ

املسغدات

قطِ اإلغساف
قطِ ايتدزٜب

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

سغٛز  َٔ %70املسغشني

ٚقاد ٠املدازع
االغساف ايرتبٟٛ

َعًُ ٛايرتب ١ٝايبدْ١ٝ

سغٛز  َٔ %75املسغشني

االغساف ايرتبٟٛ

َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

سغٛز  َٔ%75املسغشني

االغساف ايرتبٟٛ

َعًُ ٛايرتب١ٝ
اإلضالَ١ٝ

سغٛز  َٔ %75املسغشني
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51

حتدٜد االستٝاز ايتدزٜيب

عاّ َايٞ

52

ايتطٜٛس املٗين يًُسغد ٜٔايطالبٝني

عاّ َايٞ

53

تطٜٛس املعًُني

عاّ َايٞ

54

ايتطٜٛس املٗين يسٚاد ايٓػاط

عاّ َايٞ

55

ايتطٜٛس املٗين ملعًُ ٞاملٖٛٛبني

عاّ َايٞ

56

دٚز املعًِ يف تسب ١ٝايطالب

أضبٛع

57

املعًِ ادتدٜد

أضبٛع

58

تضشٝح ايتال٠ٚ

فضٌ دزاضٞ

59

ًَتك ٢ايتُٝص

غٗس

60

ايكاد ٠ادتدد

غٗسإ

61

املػسف ٕٛادتدد

غٗسإ

قطِ ايتدزٜب

غاغً ٞايٛظا٥ف

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايتعً١ُٝٝ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

قطِ ايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد املسغد ٕٚايطالبٕٛٝ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

قطِ ايٓػاط
قطِ املٖٛٛبني

املعًُٕٛ
زٚاد ايٓػاط

سغٛز  َٔ %75املسغشني

َعًَُٓٚ ٞطكٞ
املٖٛٛبني

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

اإلضالَ.١ٝ

تٛدَ ٘ٝعًُني ددد
يإلداز٠

ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

تسغٝح قاد ٠ددد

قطِ ايتدزٜب

يًُدازع

ايرتب(ٟٛبٓني)

تسغح َػسفني

قطِ ايتدزٜب

ددد يف اإلداز٠

ايرتب(ٟٛبٓني)

َسنص ايتُٝص

سغٛز  َٔ %75املسغشني
تدزٜب  َٔ %75املسغشني

َعًُ ٞايرتب١ٝ

قطِ ايتدزٜب

زصد استٝاز املٝدإ َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ

سغٛز  َٔ %75املسغشني
سغٛز  َٔ %60ايف ١٦املطتٗدف.١

املعًُ ٕٛادتدد

سغٛز  َٔ %80املعًُني ادتدد

َعًُ ٞايكسإٓ

َػازن َٔ %60 ١ايف ١٦املطتٗدف.١

غاغً ٞايٛظا٥ف
ايتعً١ُٝٝ

سغٛز  َٔ %70املسغشني

ايكاد ٠ادتدد

سغٛز  َٔ %90ايكاد ٠ادتدد

املػسف ٕٛادتدد

سغٛز  َٔ %90املػسفني ادتدد
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62

َٗاز ٠اعداد االختباز ادتٝد

عاّ َايٞ

63

األعُاٍ ايػا٥سٚ ٠ايبازش٠

أضبٛع

64

ايال٥ش ١املعدي ١يًتكِٜٛ

أضبٛع

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

65

إثسا٤

عاّ َايٞ

َسنص ايتُّٝص

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

66

ايتكازٜس االيهرت١ْٝٚ

أضبٛعإ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

67

املٗازات األضاض ١ٝيف ايعًّٛ

أضبٛع

68

ايعسٚض ايعًُ١ٝ

أضبٛع

69

ًَتك ٢ايفٝصٜاٝ٥ني

أضبٛع

70

ايكا٥د املتُٝص

أضبٛع

71

ايتك ِٝٝايٓٛعٞ

أضبٛع

72

تك ِٜٛاألدا ٤ايٛظٝفٞ

أضبٛع

َعًُات املسسً١
االبتدا١ٝ٥
َعًُ ٞايرتب ١ٝايفٓ١ٝ

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايسٜاعٝات

سغٛز  َٔ %65ايف ١٦املطتٗدف.١

َٓطٛبَ ٞسنص
ايتُٝص
زا٥دات ايٓػاط

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايعً ّٛيف

ايرتب(ٟٛبٓني)

املسسً ١االبتدا١ٝ٥

قطِ اإلغساف

َعًُ ٞايعًّٛ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ٚاألسٝا٤

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

سغٛز  َٔ %40ايف ١٦املطتٗدف١

َػازن ١نٌ َٛظف بربْاَر تدزٜيب
َػازن َٔ %30 ١ايسا٥دات
سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١
سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

َعًُ ٞايفٝصٜا٤

سغٛز  َٔ %75ايف ١٦املطتٗدف.١

قاد ٠املدازع

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف١

قاد ٠املدازع

سغٛز  َٔ %60املطتٗدفني ٚاملػازن ١يف ٚزش ايعٌُ

قاد ٠املدازع ادتدد

سغٛز  َٔ %70ايكاد ٠ادتدد.
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املعًُني ادتدد -
73

ايتهاٌَ يف ْعاّ املكسزات

عاّ َايٞ

74

ايتدزٜب عٔ بعد

عاّ َايٞ

75

ايتطٜٛس املٗين ايٓٛع( ٞخربات)

فضٌ دزاضٞ

قطِ اإلغساف

ٚنال ٤املسسً١

ايرتب(ٟٛبٓني)

ايجاْ - ٟٛاملسغدٜٔ

سغٛز  َٔ %65املطتٗدفني

األنادميٝني

 76ايتطٜٛس املٗين يًكٝاد ٠يف ايطفٛي ١املبهس ٠فضٌ دزاضٞ

77

ايتطٜٛس املٗين يًكٝاد ٠يف ع ٤ٛاالجتاٖات
اذتدٜج١

عاّ َايٞ

قاعات تدزٜب

قطِ ايتدزٜب

غاغالت ايٛظا٥ف

افرتاع١ٝ

ايرتب(ٟٛبٓات)

ايتعً.١ُٝٝ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓات)

اإلغساف ايرتبٟٛ

قطِ ايتدزٜب

اإلغساف ايرتب- ٟٛ

ايرتب(ٟٛبٓات)

زٜاض األطفاٍ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓات)

غاغالت ايٛظا٥ف  -تٓفٝر ًَتك ٢يًربْاَر خالٍ ايفضٌ ايدزاضٞ
ايتعً١ُٝٝ

 -سغٛز  َٔ %30املطتٗدفات.

َعًُات ايطفٛي١
املبهسٚ ٠زٜاض

سغٛز املعًُات املطتٗدفات بٓطب%80 ١

األطفاٍ
قا٥دات

اإلغساف ايرتبٟٛ

سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١

املدازعَ/ػسفات
ايكٝاد ٠املدزض١ٝ

 سغٛز قا٥دات املدازع يف مجٝع املساسٌ بٓطب%60 ١-سغٛز َػسفات ايكٝاد ٠املدزض ١ٝبٓطب%100 ١
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ايتٛضع يف إْػا ٤املباْ ٞاملدزض ١ٝيتًب ١ٝايُٓ ٛايهُٚ ٞمبٛاصفات حتافغ عً ٢ايب. ١٦ٝ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

املباْ ٞاملدزض١ٝ

تٓفٝر املػسٚع بٓطب%100 ١

1

اْػاَ ٤العب

عاّ َايٞ

َباْ ٞتعً١ُٝٝ

تٓفٝر املػسٚع بٓطب%100 ١

2

اضتهُاٍ ضٛز

ّٜٛ 90

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

تٓفٝر املػسٚع بٓطب%100 ١

3

إشايٚ ١اْػا ٤ضٛز

ّٜٛ 90

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

املباْ ٞاملدزض١ٝ

4

تسَ ِٝدصٞ٥

غٗسإ

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

َباْ ٞتعً١ُٝٝ

تٓفٝر املػسٚع بٓطب%100 ١

5

تأَٖ ٌٝالعب

ّٜٛ 90

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

املباْ ٞاملدزض١ٝ

تٓفٝر املػسٚع بٓطب%100 ١

ايتٛضع يف اضتدداّ ايتكٓٝات املال ١ُ٥يف املدازع .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

َسانص َضادز ايتعًِ

عاّ َايٞ

2

غاغات تفاعً١ٝ

عاّ َايٞ

3

ايربٚدهرتات ايتفاعً ١ٝاملسسً ١ايجاْ١ٝ

عاّ َايٞ

4

املدتربات االفرتاع١ٝ

عاّ َايٞ

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتذٗٝصات

َدازع املسسً١

اْػاَ ٤سنصَ ٟضادز تعًِ يف َدازع ايبٓني َٚسنصٟ

املدزض١ٝ

ايجاْ.١ٜٛ

َضادز تعًِ يف َدازع ايبٓات.

قطِ ايتذٗٝصات

َسسً ١ايطفٛي١

تسنٝب غاغات تفاعً ١ٝبٓطب %80 ١يف ايضف االَٔ ٍٚ

املدزض١ٝ

املبهس٠

َساسٌ ايطفٛي ١املبهس٠

قطِ ايتذٗٝصات
املدزض١ٝ
قطِ ايتذٗٝصات
املدزض١ٝ

ادتٗ ١املطاْد٠

َدازع ايطفٛي١
املبهسٚ ٠املسسً١
االبتدا١ٝ٥

تسنٝب بسٚدٛنتٛز ٚاسد يف نٌ َدزضَ َٔ ١سسًيت
ايطفٛي ١املبهسٚ ٠املسسً ١االبتدا.١ٝ٥

َدازع املسسًتني تدغني املدتربات االفرتاع ١ٝيف  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف١
ايجاْٚ ١ٜٛاملتٛضط١
.
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تٓفٝر بسْاَر غاٌَ ٚفعاٍ يضٝاْ ١مجٝع املباْٚ ٞاملسافل ٚاملعدات ْٚعافتٗا .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

صٝاْٚ ١تسنٝب َعالت

2

اشايٚ ١اْػا ٤اضٛاز

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
ٚصَٛ ٍٛافكَٔ ١
ايٛشاز٠
فضٌ دزاضٞ

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

املباْ ٞاملدزض١ٝ

تٓفٝر  َٔ %50املػسٚع يًطٓ ١املاي ١ٝاذتاي١ٝ

إداز ٠غؤ ٕٚاملباْٞ

املباْ ٞاملدزض١ٝ

تطً ِٝاملػسٚع بٓطب%100 ١

ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚجتٜٛدٖا .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

1

زعا ١ٜاملٖٛٛبني

عاّ َايٞ

قطِ املٖٛٛبني

2

األضبٛع ايٛطين يًُٖٛبٚ ١اإلبداع

فضٌ دزاضٞ

قطِ املٖٛٛبني

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١
ايطالب املٖٛٛبني

َؤغس حتكل ايربْاَر
ْطب ١ايطًب ١املٖٛٛبني املطتفٝدٜٔ
َٔ اإلثسا ٤ايعًُ) %80( ٞ
عدد ايفعايٝات املكدَ َٔ ١املدازع(املطتٗدف  10فعايٝات)

ادتٗات اذته١َٝٛ
ايساغب ١باملػازن١

ايطالب  -اجملتُع -عدد ايفعايٝات املكدََ َٔ ١سنص املٖٛٛبني
ايتعًٚ ُٞٝاحملً( ٞاملطتٗدف  1فعاي)١ٝ
عدد ايفعايٝات املكدَ ١عٔ طسٜل ايػساناتاجملتُع( ١ٝاملطتٗدف  3فعايٝات )

3

نٝف ١ٝإعداد ايبشح ايعًُٞ

أضبٛعإ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

4

االٚملبٝاد ايٛطين يًسٚبٛت

عاّ َايٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

5

أٚملبٝاد ايعًٚ ّٛايسٜاعٝات

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %15 ١ايطايبات.
 تدزٜب  َٔ %10ايطايبات تسغٝح فسٜكني عًَ ٢طت ٣ٛاالداز٠ تدزٜب  َٔ %10ايطايبات -تسغٝح طايبٚ ١اسد ٠يف نٌ فسع عًَ ٢طت ٣ٛايٛشاز٠
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تطذ ٌٝايطًب ١يف اذتضط املدضض ١إلداز ٠ايتعًِٝاألٚملبٝاد ايٛطين يإلبداع ايعًُٞ

عاّ َايٞ

قطِ املٖٛٛبني

قطِ املٖٛٛبني

6

(إبداع )2021

7

ايربْاَر ايٛطين يًهػف عٔ املٖٛٛبني

عاّ َايٞ

8

بسْاَر zometool

عاّ َايٞ

9

اإلثسا ٤ايػاٌَ stem

عاّ َايٞ

10

ًَتك ٢املٛاٖب

11

األضبٛع ايٛطين يًُٖٛبٚ ١االبداع

طالب ايتعً ِٝايعاّ

( املطتٗدف )%100
زفع املػازٜع َٔ قبٌ ايطًب ١املطذًني ( املطتٗدف)%5

طالب ايتعً ِٝايعاّ
َٔ ايضف ايجايح
االبتدا ٞ٥ست ٢األٍٚ
ثاْٟٛ
سكا٥ب
zometool
َ-عًِ َدزب

قطِ املٖٛٛبني

َؤٌٖ

 ّٜٛنٌ
فضٌ دزاضٞ

أدٚات جتازب
stem

قطِ املٖٛٛبني
قطِ املٖٛٛبني

ايطالب املٖٛٛبني
( املسسً ١املتٛضط) ١
طالب املٖٛٛبني
( املسسً ١ايجاْ) ١ٜٛ
ايطالب املٖٛٛبني

تطذ ٌٝاملدضط إلداز ٠ايتعً ِٝبٓطب%100 ١ شٜاد ٠عدد ايطًب ( ١املسغشني ذاتٝاً ) عٔ ايعاّايطابل %10
ادتٝاش  َٔ %40ايف ١٦املطتٗدف َٔ ١ايعدد املدضطيإلداز ٠الختباز َٖٛب١
َػازن َٔ %70 ١ايف ١٦املطتٗدف١

َػازن َٔ %80 ١ايطالب املطتٗدفني
َػازن َٔ %70 ١املطتٗدفني

ايطايبات املٖٛٛبات
أضبٛع

قطِ املٖٛٛبات

عاّ َايٞ

قطِ املٖٛٛبات

ٚاجملتُع ايتعًُٞٝ

ْػس ثكاف ١املٖٛبٚ ١االبداع بٓطب%80 ١

ٚاحملً.ٞ
 12ايربْاَر ايٛطين يًهػف عٔ املٖٛٛبني

ايطايبات املٖٛٛبات
ٚطايبات ايتعً ِٝايعاّ

تسغٝح ايعدد املدضط يإلداز ٠بٓطب%100 ١ْطب ١شٜاد ٠عدد ايطايبات (املسغشني ذاتٝاً)عٔ ايعاّايطابل بٓطب%10 ١
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ايطايبات املٖٛٛبات
 13األٚملبٝاد ايٛطين يإلبداع ايعًُ( ٞإبداع)

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

ٚطايبات ايتعً ِٝايعاّ ْطب ١تطذ ٌٝايطايبات يف اذتضط املدضض ١يإلداز٠

قطِ املٖٛٛبات

(طايبات املسسً١

(املطتٗدف )%100

املتٛضطٚ ١ايجاْ)١ٜٛ
بٓا ٤قٓٛات اتضاٍ فعايَ ١ع األضس .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايػسان ١ايتهاًَ١ٝ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ٚسد ٠غسان١
غٗسإ

ايف ١٦املطتٗدف١
اجملتُع ايتعًُٞٝ

املدزضَ ١ع األضس٠

ٚاحملًٞ

ٚاجملتُع

َؤغس حتكل ايربْاَر
صدٚز اجملً ١اإليهرت١ْٝٚ

تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملدزض ١ٝيعًُٝات ايتعًِ ٚايتعً. ِٝ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

املكسزات املدزض١ٝ

عاّ َايٞ

2

َكاعد يكاعات تعً ِٝايكسإٓ ايهسِٜ

عاّ َايٞ

3

استٝاز اإلداز ٠يًُكسزات املدزض١ٝ

غٗس

انتُاٍ ٚصٍٛ
املكسزات املدزض١ٝ
َٔ ايٛشاز٠

ٚزٚد تعُ ِٝاستٝاز
اإلدازات يًُكسزات
املدزض١ٝ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

قطِ ايتذٗٝصات

ايػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜاملاي١ٝ

َدازع ايبٓني

املدزض١ٝ

(املطتٛدعات)

ٚايبٓات

َؤغس حتكل ايربْاَر
اضتالّ مجٝع ايطالب ٚايطايبات يًهتب ايدزاض١ٝ

قطِ ايتذٗٝصات

َدازع ايبٓني

املدزض١ٝ

ٚايبٓات

قطِ ايتذٗٝصات

َدازع ايبٓني

زفع استٝاز االداز َٔ ٠املكسزات املدزض ١ٝبعد اعتُادَٔ ٙ

املدزض١ٝ

ٚايبٓات

ايًذٓ ١امله.١ْٛ

اصتاش ازبع َدازع بٛاقع َدزضتني بٓني َٚدزضتني بٓات
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حتطني َعدالت أدا ٤ايطالب ستًٝاً ٚدٚيٝاً.
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

تهس ِٜايطالب املتفٛقني

غٗس

2

َسانص ارتدَات ايرتب١ٜٛ

عاّ َايٞ

3

األٚملبٝاد ايٛطين يًعًٚ ّٛايسٜاعٝات

عاّ َايٞ

4

ايتشض ٌٝايدزاض ٞأزقاّ ٚدالالت

عاّ َايٞ

5

ْعاّ االختبازات ادتدٜد

أضبٛع

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

اقطاّ اإلداز٠

ايطالب املتفٛقٕٛ

قطِ ايتٛد٘ٝ

مجٝع ايطالب

ٚاإلزغاد(بٓني)

طالب املسسً١

قطِ ْػاط ايطالب

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

َؤغس حتكل ايربْاَر
إقاَ ١سفٌ ايتهسِٜتهس 60 ِٜطايباًإقاََ ١سنص ٜٔيًددَات ايرتب١ٜٛ
ـ َػازن ١مجٝع ايطالب ايساغبني يف َطابك ١األٚملبٝاد
املدزض . ٞـ َػازن ١طايب ٚاسد َٔ نٌ َدزض ١يف
َطابك ١األٚملبٝاد احملً.ٞ

اغالم ايدزدات
ٚاملٗازات يف

قطِ االختبازات

األقطاّ ذات ايعالق١

ايفضٌ ايدزاضٞ

ٚايكب(ٍٛبٓات)

بايتشض ٌٝايدزاضٞ

اصداز ايتكسٜس ارتتاَٚ ٞتعُ ُ٘ٝيألقطاّ ذات ايعالق١

األٚ ٍٚايجاْٞ
قطِ اإلغساف

َعًُ ٞصف ثايح

ايرتب(ٟٛبٓني)

ابتداٞ٥

سغٛز  َٔ %70ايف ١٦املطتٗدف.١

دَر املٗازات ٚايتكٓٝات اذتدٜج ١يف املٓاٖر .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

دَر َٗازات ايكسٕ  21يف ايتعً.ِٝ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓات)

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

اإلغساف ايرتب.ٟٛ

املعًُات

سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١
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تُٓ ١ٝاملطؤٚي ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاملٛاطٓ ١ايضاذت. ١
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

اإلعالَ ٞايٓادح

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
أضبٛع

َ 2ػسٚع ايبدا ٌ٥ايرتب ١ٜٛيأليعاب اإليهرت ١ْٝٚفضٌ دزاضٞ

َدزب

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ
ٚايعالقات ايعاَ١
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)
قطِ ايتٛد٘ٝ

3

تُٓ ١ٝايعالقات االضس ١ٜيًطايب١

أضبٛع

4

ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝف

أضبٛع

5

املدازع املعصش ٠يًطًٛى اإلجيابٞ

عاّ َايٞ

6

خطٛز ٠محٌ ايطالح

أضبٛع

7

ايتٛع ١ٝبأعساز ايتدخني ٚاملددزات

عاّ َايٞ

8

أٚملبٝاد ايًػ ١ايعسب١ٝ

غٗس

قطِ ْػاط ايطالب

9

اذتٛازات ايطالب١ٝ

غٗس

قطِ ْػاط ايطالب

10

املطسح املدزضٞ

غٗس

قطِ ْػاط ايطالب

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ايطالب ٚايطايبات

َػازن َٔ %15 ١املطتٗدفني

ايطايبات

اقاَ ١املعسض

مجع ١ٝشٚاز باملرْب  -طايبات صف ثايح

ٚاإلزغاد(بٓات)

َسنص زعا ١ٜاملٖٛٛبات

ثاْٟٛ

قطِ تعً ِٝايهباز

ايضش ١املدزض١ٝ

طالب تعً ِٝايهباز
ايطالب

ٚاإلزغاد(بٓني)

 تهس ِٜايطالب املتُٝص ٜٔضًٛنٝاً عًَ ٢طت٣ٛاإلداز - ٠تهس ِٜاملدازع املتُٝص ٠يف تٓفٝر ايربْاَر

ادتٗات األَٓ١ٝ

املدازع

قطِ ايتٛد٘ٝ

ايػؤ ٕٚايٛقا١ٝ٥

طالب املسسًتني

ٚاإلزغاد(بٓني)

مبهافش ١املددزات

املتٛضط ٚايجاْٟٛ

ٚاإلزغاد(بٓني)

تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %60املسانص
 -تٓفٝر قُٝتني نٌ فضٌ دزاضٞ

قطِ ايتٛد٘ٝ

قطِ ايتٛد٘ٝ

َػازنَ 4 ١دازع ثاْ١ٜٛ

ايطالب
طالب املسسً١
ايجاْ١ٜٛ
االغساف ايرتب, ٟٛ
ارتدَات ايعاَ١

ايطالب

تطبٝل ايربْاَر يف  َٔ %95املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ % 60املدازع
تسغح طايب ٚاسد يتُج ٌٝاالداز ٠عًَ ٢طت ٣ٛاملًُه١
َػازن ١طايبني يف املػسٚع يتُج ٌٝاإلداز٠
َػازن َٔ %25 ١املدازع باملٓافط١
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11

دٚز ٟاملدازع

عاّ َايٞ

قطِ ْػاط ايطالب

12

زابط ١املرْب ارتغسا٤

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

 13املػسٚع ايهػف ٞايٛطين ذتُا ١ٜايب .١٦ٝفضٌ دزاضٞ

االغساف ايرتبٟٛ
فسع ٚشاز ٠ايصزاع١
ٚايبًد١ٜ

قطِ ْػاط ايطالب بًد ١ٜستافع ١املرْب.

املدازع

َػازن 100 ١فسٜل َٔ مجٝع املساسٌ.

ايطالب

َػازن ١ثالخ فسم نػف.١ٝ

املسسً ١املتٛضط١
ٚايجاْ١ٜٛ
طالب املسسً١

14

خدَ ١املعتُسٚ ٜٔاذتذاز.

غٗس

قطِ ْػاط ايطالب

15

َٗسدإ ايتعً ِٝيًرتب ١ٝايهػف.١ٝ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

16

َطابك ١عً ٢األخغس َػٓٝا

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

17

ايتُٝص ايهػفٞ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

18

األْد ١ٜاملٛمس١ٝ

غٗسإ

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

19

ْاد ٟاذتٞ

عاّ َايٞ

قطِ ْػاط ايطالب

20

استفا ٤اي ّٛٝايٛطين 90

أضبٛع

قطِ ْػاط ايطالب

21

ايطالَ ١املسٚز١ٜ

عاّ َايٞ

قطِ ْػاط ايطالب

َسٚز املرْب

ايجاْ١ٜٛ
ايطالب
طالب املسسً١
االبتداٚ ١ٝ٥املتٛضط١

ايطالب ٚاجملتُع
احملًٞ

َػازن ١فسق ١نػف ١ٝيف ايربْاَر يهٌ َسسً.١
َػازن ١فسق ١نػف ١ٝيف خدَات اذتر.
َػازن ١فسق ١نػف ١ٝيف ايربْاَر يهٌ َسسً.١
َػازنٚ ١اسد ٠يهٌ َدزض ١يف نٌ زتاٍ.
زفع َػازنٚ ١اسد ٠يهٌ َسسً.١
تفع 30 ٌٝبسْاَر شتتًف سطب اجملاالت خالٍ إداش٠
ايضٝف
إقاَ 100 ١بسْاَر خالٍ ايعاّ املايٞ

املدازع

تفع ٌٝاي ّٛٝايٛطين ظُٝع املدازع.

طالب املسسً١

اقاَ ١بسْاَر تٛع ٟٛيًطالَ ١املسٚز ١ٜيف َٔ %60

ايجاْ١ٜٛ

املدازع

22

أيعاب ٚقِٝ

عاّ َايٞ

قطِ ْػاط ايطالب

االغساف ايرتبٟٛ

ايطالب

اقاَ ١ايربْاَر يف  َٔ %40املدازع.

23

َٗازاتٞ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

طالب ثاْ ٞثاْٟٛ

اضتٗداف مجٝع فض ٍٛايضف ايجاْ ٞثاْ.ٟٛ

24

شتاطس األيعاب اإليهرت.١ْٝٚ

أضبٛع

قطِ ْػاط ايطالب

ايتٛدٚ ٘ٝاالزغاد

ايطالب

اقاَ ١محً ١يف نٌ َدزض.١
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25

ايطايب املدزب

 26بسْاَر غطٌ األٜد ٟبايطسٜك ١ايضشٝش١

عاّ َايٞ

طالب املسسً١

قطِ ْػاط ايطالب

عاّ َايٞ

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

قطِ ايضش١

طالب ٚطايبات

املدزض١ٝ

املسسً ١االبتدا١ٝ٥

قطِ ايضش١

27

ايتٛع ١ٝمبسسً ١ايبًٛغ

فضٌ دزاضٞ

28

األدٗص ٠ايرن( ١ٝأعسازٖا ٚفٛا٥دٖا)

عاّ َايٞ

29

صشيت ٚزسًيت

فضٌ دزاضٞ

شتِٝ

30

َطابك ١نتاب ١املكاي١

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

31

َٓافطات ايًػ ١ايعسبَ ( ١ٝطابك) ١

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

32

ارتط ايعسبٚ ٞايصخسف ١االضالَ١ٝ

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

33

ضاع ١سٛاز

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

34

َطابك ١املطسح املدزضٞ

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

املدزض١ٝ

قطاع ايضش ١ايعاَ١

طايبات املسسً١
االبتدا١ٝ٥

قطِ ايضش١

َدازع بٓني -

املدزض١ٝ

بٓات

 اقاَ ١دٚزٚ ٠اسد ٠يهٌ َدزض ١خالٍ ايفضٌايدزاض ٞيًُدازع املطتٗدف.١
 اقآََ ١افطْٗ ١ا ١ٜنٌ فضٌ دزاض.ٞتٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %90املدازع املطتٗدف١
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع

اهلالٍ األمحس  -قطاع
قطِ ايضش١

ايضش ١ايعاَ - ١اداز٠

َدازع املتٛضط١

املدزض١ٝ

ايضش ١املدزض١ٝ

ٚايجاْ ( ٟٛبٓني)

َػازن َٔ %10 ١ايف ١٦املطتٗدف١

بايكضِٝ
طايبات املسسً١
املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ
طايبات املسسً١
املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ
ايطايبات
َؤضط ١ستُد بٔ
عبدايعصٜص ارتري ١ٜبعٓٝص٠

َػازن َٔ %20 ١ايطايبات يف ايربْاَر
َػازن َٔ %30 ١ايطايبات يف ايربْاَر
َػازن َٔ %40 ١ايطايبات يف ايربْاَر
تدزٜب  َٔ %25ايطايبات عًَٗ ٢ازات اذتٛاز ٚتسغٝح

ايطايبات

طايبٚ ١اسد ٠عًَ ٢طت ٣ٛاحملافع ١يًُػازن ١عً٢
َطت ٣ٛايٛشاز.٠

طايبات املسسً١

تسغٝح َطسسٚ ١ٝاسدَ ٠تُٝصْ ( ٠ضا "ٚعسعاً ) عً٢

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

َطت ٣ٛاإلداز ٠ايتعً.١ُٝٝ
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 35املػسٚع ايٛطين يًتضاَ ِٝايعًُ ١ٝايتكٓ ١ٝفضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف املػسٚع

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف املػسٚع

 37ايربْاَر ايٛطين يًتٛع ١ٝايب ١ٝ٦ٝاملطتداَ ١فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %10 ١املدازع يف املػسٚع

38

عً ٢األخغس َػٓٝا

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف املػسٚع

39

بسْاَر املؤمتس ايعًُ ٞبكٝاد ٠ايطًب١

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

40

املٗازات االدب١ٝ

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

41

ايسضِ ٚايتضٜٛس ايتػهًٞٝ

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

42

ضاع ١ايٓػاط.

عاّ َايٞ

43

املا ٤صش ١ادتطِ

عاّ َايٞ

44

اإلضعافات األٚي١ٝ

عاّ َاي ٞزتطُات يًتدزٜب

45

ايطهسٚ ٟايطُٓ١

عاّ َايٞ

46

اذتًٝب ٚايتُس

فضٌ دزاضٞ

47

بٝعٚٚ ١ال٤

أضبٛع

36

األٚملبٝاد ايٛطين يًُعًَٛات١ٝ

ادٗص ٠فشط

اهل ١٦ٝايعاَ ١يألزصاد
ٚمحا ١ٜايب١٦ٝ

طايبات ايتعً ِٝايعاّ
ٚايرتب ١ٝارتاص١
طايبات ايتعً ِٝايعاّ
ٚايرتب ١ٝارتاص١

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

قطِ ايضش١

املدازع

املدزض١ٝ

بٓني  -بٓات

قطِ ايضش١

اهلالٍ األمحس  -قطاع

املدازع

املدزض١ٝ

ايضش ١ايعاَ١

بٓني  -بٓات

قطِ ايضش١
املدزض١ٝ

قطاع ايضش ١ايعاَ١

املدازع
بٓني  -بٓات

قطِ ايضش١

طالب ٚطايبات

املدزض١ٝ

املسسً ١االبتدا١ٝ٥

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

َػازن َٔ %3 ١ايطايبات يف املػسٚع  -تسغٝح عحٚاسد عًَ ٢طت ٣ٛإداز ٠ايتعًِٝ
َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف املػسٚع
َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف املػسٚع
َػازنَ َٔ %90 ١دازع احملافع.١
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %90املدازع املطتٗدف١
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع املطتٗدف١
تفع ٌٝمجٝع َدازع االداز ٠يًربْاَر.
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 48أعساز َػسٚبات ايطاقٚ ١املػسٚبات ايػاش ١ٜعاّ َايٞ

قطِ ايضش١

املدازع

املدزض١ٝ

بٓني  -بٓات

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

تطبٝل املػسٚع يف  َٔ %50املدازع

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %10 ١ايطايبات يف ايٓاد.ٟ

قطِ ْػاط ايطايبات

األقطاّ ايٓطا١ٝ٥

قطِ اإلغساف

ايتدزٜب ايرتب- ٟٛ

ايرتب( ٟٛبٓات)

اإلعالّ ايرتبٟٛ

49

ايعٌُ ايتطٛعٞ

أضبٛع

50

إداشت5 ٞ

غٗسإ

َٝصاْ١ٝ

51

االستفا ٤باي ّٛٝايٛطين 90

غٗسإ

َٝصاْ١ٝ

52

األَٔ ايطٝرباْ ( ٞمحا ١ٜايعكٌ )

أضبٛع

53

ايتٛع ١ٝبأعساز ايتدخني ٚاملددزات.

عاّ َايٞ

54

ٚطين ٖٜٛيت

عاّ َايٞ

قطِ زٜاض األطفاٍ

55

اقتضادَ ٟطؤٚيٝيت

عاّ َايٞ

قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)

ادازَ ٠هافش ١املددزات

َٓطٛبات ايتعًِٝ

تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع

َػازنَٓ َٔ %80 ١طٛبات ايتعً ِٝيف تفع ٌٝبساَر
اي ّٛٝايٛطين

املعًُات

-سغٛز  َٔ %30ايف ١٦املطتٗدف.١

املدازع

زفع تكسٜس تٓفٝر ٙيف املدازع َع ايػٛاٖد يًٛشاز٠

َعًُات ايطفٛي١
املبهس٠

َػازن ١ايسٚعات بٓطب%70 ١

قطِ زٜاض األطفاٍ

ايسٚعات

تطبٝل ايربْاَر يف ايسٚعات بٓطب%70 ١

56

ايرتب ١ٝايبدْ ١ٝاملعصش ٠يًضش ١املدزض١ٝ

عاّ َايٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %70 ١ايطايبات

57

ايتطٛع يف املٝدإ

عاّ َايٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

ايطايبات

َػازن َٔ %40 ١ايطايبات يف ايربْاَر

58

تعصٜص ايطًٛى االجياب( ٞتعصٜص )

عاّ َايٞ

59

ايػسانات املؤثس٠

عاّ َايٞ

60

املطسح املدزض ٞيًضػاز

فضٌ دزاضٞ

قطِ ايتٛد٘ٝ

ايتدزٜب ايرتب- ٟٛ

ايطايبات  -قا٥دات

ٚاإلزغاد(بٓات)

ايٓػاط

املدازع

تٓفٝر ايربْاَر يف َ َٔ %95دازع احملافع.١

ٚسد ٠غسان١
املدزضَ ١ع األضس٠

ايطايبات

تٓفٝر َاال ٜكٌ عٔ ازبع غسانات َع قطاعات اجملتُع

ٚاجملتُع
تكٓٝات َطاعد, ٠
َٝٚصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

طايبات املسسً١
االبتدا١ٝ٥

َػازن َٔ %25 ١ايطايبات يف ايربْاَر
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61

أعساز ايتدخني

عاّ َايٞ

62

صش ١ايفِ ٚاالضٓإ

عاّ َايٞ

63

ْعافيت عٓٛإ صشيت

عاّ َايٞ

64

ايضش ٚ ١زٜاع ١املػٞ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ايضش١
املدزض١ٝ
قطِ ايضش١
املدزض١ٝ

عٝادَ ٠هافش ١ايتدخني
قطاع ايضش ١ايعاَ١

املدازع
بٓني  -بٓات
املدازع
بٓني  -بٓات

قطِ ايضش١

املدازع

املدزض١ٝ

بٓني  -بٓات

قطِ ايضش١

اهلالٍ األمحس  -قطاع

املدازع

املدزض١ٝ

ايضش ١ايعاَ١

بٓني  -بٓات

تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع
تٓفٝر املػسٚع يف  َٔ %85املدازع

األخر بأْعُ ١ايدعِ املدزض ١ٝيًطالب املعسعني يًدطس .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

تعُ - ِٝتعب١٦

قطِ ايتٛد٘ٝ

اضتُاز ٠ايتشٌٜٛ

ٚاإلزغاد(بٓني)

1

اذتاالت ايطالب ١ٝذات االستٝاز

عاّ َايٞ

2

اهلاتف االزغادٟ

عاّ َايٞ

3

خط َطاْد ٠ايطفٌ 116111

أضبٛع

4

محا ١ٜايطالب َٔ االٜرا( ٤زفل )

عاّ َايٞ

5

ايربْاَر ايٛطين يًشد َٔ ايتُٓس

عاّ َايٞ

خط ٖاتفٞ

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓني)
قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

ايطالب

عالز  20ساي ١يف نٌ فضٌ دزاضٞ

ايطالب ٚاملعًُني

-تعُ ِٝايسقِ يًُدازع

ايطالب

ْػس ايسقِ داخٌ مجٝع املدازع

ايكا٥دات

َػازن َٔ %80 ١ايف ١٦املطتٗدف١

قطِ ايتدزٜب

ايكادٚ ٠ايٛنال٤

ايرتب(ٟٛبٓني)

ٚاملعًُني

سغٛز  َٔ %75املسغشني

39

االضتُساز يف صسف املهافآت ٚاإلعاْات ٚاذتٛافص اييت تكدَٗا ايٛشاز ٠يًطالب.
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ذ ٟٚاإلعاق ١ادتطُٚ ١ٝايضش١ٝ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايرتب١ٝ
ارتاص(١بٓني)

ادتٗ ١املطاْد٠
َطتػف ٢املرْب ايعاّ

ايف ١٦املطتٗدف١
طالب ايعٛم
ادتطُٚ ٞايضشٞ

َؤغس حتكل ايربْاَر
َكابً ١ايطالب ٚصسف املهاف ١٦يًُطتشكني

40

.

حتطني ايهفا ٠٤ايداخًٚ ١ٝارتازد ١ٝيًٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايفعايٝات ايطٓ١ٜٛ

عاّ َايٞ

2

بدا ١ٜايعاّ ايدزاضٞ

أضبٛع

3

َسنص اذت ٞاملتعًِ

عاّ َايٞ

4

سضس اذتاالت ارتاص١

عاّ َايٞ

5

املٗازات األدب١ٝ

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

6

أضبٛع ايهُٝٝا ٤ايعسبٞ

أضبٛع

قطِ ْػاط ايطالب

7

األٚملبٝاد ايٛطين يًسٚبٛت

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

فضٌ دزاضٞ

قطِ ْػاط ايطالب

ايطالب

قطِ ايتدطٝط

إدازات ٚأقطاّ

ٚايتطٜٛس

اإلداز٠

اٚملبٝاد اذتاضب اآليٚ ٞايتضاَ ِٝايعًُ١ٝ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ

اجملتُع احملًٞ

ٚايعالقات ايعاَ١

ٚايتعًُٞٝ

قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ

املدازع

ٚايعالقات ايعاَ١
َٝصاْ ١ٝتػػٌٝ

ايف ١٦املطتٗدف١

ايهباز فٛم  15ضٓ١

قطِ تعً ِٝايهباز
قطِ ايتٛد٘ٝ

مجٝع ايطالب

ٚاإلزغاد(بٓني)

طالب املسسً١
املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

َؤغس حتكل ايربْاَر
تٓفٝر ايتػط ١ٝيًفعايٝات ايطٓ ١ٜٛبٓطب%100 ١
تٛثٝل داٖص ١ٜاملدازع الضتكباٍ ايطالب ٚايطايبات يف
ثالخ ٚضا ٌ٥تٛاصٌ
تٓفٝر خط ١ايرباَر ايتدزٜب ١ٝبٓطب%80 ١ٚص ٍٛمجٝع اضتُازات املدازع سضس مجٝع اذتاالت
ايطالب ١ٝارتاص١
تسغٝح َػازنٚ ١اسدٚ ٠فل ايغٛابط ايٛشاز١ٜ

طالب املسسً١

َػازن ١نٌ َدزض ١مبػازنٚ ١اسد ٠يف زتاٍ

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

ايهُٝٝا٤

طالب املسسً١

َػازن 7 ١فسم َٔ َدازع االداز- ٠تسغٝح فسٜل

املتٛضطٚ ١ايجاْ١ٜٛ

ٚاسد فا٥ص يتُج ٌٝاالداز ٠يف املٓافط ١ايٛشاز١ٜ
َ-ػازنَ 5 ١دازع

8

ثالث ١ٝاألبعاد

9

صالت

عاّ َايٞ

10

االستفا ٤باي ّٛٝايعامل ٞيًػ ١ايعسب١ٝ

غٗسإ

حته ِٝاألعُاٍ املكدَ ١يًربْاَر بٓطب%100 ١-تسغٝح ايفسٜل ايفا٥ص يتُجٌ االداز ٠يف املٓافط ١ايٛشاز.١ٜ

قطِ اإلغساف
ايرتب( ٟٛبٓات)

اإلعالّ ايرتبٟٛ

املػسفات ايرتبٜٛات
 -املعًُات

تٓفٝر  6يكا٤ات
تهس ِٜاملسانص ايجالخ األٚىل َٔ املدازع ٚاملػسفات
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حتطني ايٝات ايعٌُ فُٝا خيط قغاٜا

عاّ َايٞ

11

املعًُني ٚاملعًُات

12

َطابك ١ايًػ ١ايعسب١ٝ

أضبٛع

13

اي ّٛٝايعامل ٞيًػ ١ايعسب١ٝ

أضبٛع

14

ايًكط ١املعًَٛات١ٝ

فضٌ دزاضٞ

ادسا٤ات ايعٌُ داخٌ

قطِ املتابع١

ايكطِ

قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)
قطِ اإلغساف
ايرتب(ٟٛبٓني)

ايطالب

َػازن َٔ %40 ١ايطالب.

املدازع

استفاَ ٤دازع احملافع١

ٚزٚد ايتعَُٔ ِٝ

قطِ ايتدطٝط

اإلدازات ٚاألقطاّ

ايٛشاز٠

ٚايتطٜٛس

ٚاملدازع
املػازنني

تهس ِٜايفا٥صٚ ٜٔاملػازنني يف ايدٚز٠

15

اذتاد ١ٜعػس

16

َعاً ضت ٛايتُٝص

أضبٛع

تٛفس داعِ دتا٥ص٠
ايتعً ِٝيًتُٝص

ٚاملتأًٖني ٚايفا٥صٜٔ

َسنص ايتُّٝص

ٚاحملهُني يف
دا٥ص ٠ايتعً ِٝيًتُٝص

َسنص ايتُّٝص

عاّ َايٞ

حتطني مخظ ادسا٤ات داخٌ ايكطِ

ايعالقات ايعاَٚ ١االعالّ

َٓطٛب ٞاملٝدإ

ايرتبٟٛ

ايتعًُٞٝ

تٓفٝر ايًكط ١املهاْٚ ١ٝايًكط ١املعًَٛات١ٝ
تهس ِٜاملػازنني ايفا٥صٚ ٜٔاملػازنني ٚاملتأًٖني
(َٔ ادتٓطني)عًَ ٢طت ٣ٛاإلداز ٠يف ايدٚز ٠اذتاد١ٜ
عػس.
ازتفاع ْطب ١املػازنني بادتا٥ص ٠بٓطب%5 ١

حتطني اضتعداد ايطايب ياليتشام بايتعً ِٝايعايٚ ٞايتٗ ١٦ٝيطٛم ايعٌُ .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

1

ايتأٖ ٌٝيطٛم ايعٌُ

فضٌ دزاضٞ

2

أضبٛع املٗٓ.١

أضبٛع

3

اذت ٞاملتعًِ

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

قطِ ايرتب١ٝ

طالب صف ثايح

ارتاص(١بٓني)

تأًٖٞٝ

قطِ ايتٛد٘ٝ
ٚاإلزغاد(بٓات)
َٝصاْ ١ٝشتضض١

قطِ تعًِٝ

يًربْاَر

ايهبريات

ايطايبات

َؤغس حتكل ايربْاَر
تدزٜب ايطالب يف ضٛم ايعٌُ
تٓفٝر  َٔ %80املدازع ألضبٛع املٗٓ.١

األَ 15 َٔ ٕٛٝضٓ٘ -تٓفٝر خط ١ايرباَر ايتدزٜب ١ٝبٓطب%80 ١
فأنجس

-تأٖ ًِٗٝيطٛم ايعٌُ بٓطب%30 ١

42

4

قدزاتٞ

عاّ َايٞ

5

تٗ ١٦ٝايػباب يطٛم ايعٌُ

عاّ َايٞ

قطِ ايتدزٜب

طالب ايضفني ايجاْٞ

ايرتب(ٟٛبٓني)

ٚايجايح ايجاْٟٛ

قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

6

ًَتك ٢ايفٓٚ ٕٛاملٗٔ

غٗسإ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

7

ايتضُ ِٝايفين

فضٌ دزاضٞ

َٝصاْ١ٝ

قطِ ْػاط ايطايبات

غؤ ٕٚايبًدٚ ١ٜايكس١ٜٚ
 ١٦ٖٝٚايطٝاس١

تٓفٝر ايربْاَر

ايطالب ارتسجيٕٛ

تٓفٝر بسْازتني

ايطايبات

َػازن َٔ %40 ١ايطايبات يف املػسٚع.

ايطايبات

َػازن َٔ %15 ١ايطايبات يف املػسٚع.

تطبٝل ْعِ َٚعاٜري ادتٛد ٠يف ايتعً. ِٝ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ناٜصْٚات

عاّ َايٞ

2

محً ١جتٜٛد ايعٌُ

أضبٛعإ

3

قٝاع َؤغسات األدا٤

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

َػسيف َٛٚظفٞ

قطِ ايتدطٝط

قطِ ايتدطٝط

ٚايتطٜٛس
قطِ ادتٛدٚ ٠قٝاع
األدا٤

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر
مخظ ناٜصْٚات يهٌ َٛظف

ٚايتطٜٛس
اإلغساف ايرتبٟٛ

غاغً ٞايٛظا٥ف
ايتعً١ُٝٝ

ْػس عػس ٚضا٥ط َٓٛع ١خالٍ فرت ٠اذتًُ١

ٚزٚد خطاب حتًٌٝ
املؤغسات َٔ

قطِ األَاْ١

اإلدازات ٚاألقطاّ

عكد ايًكاٚ ٤زفع تٛصٝات٘.

ايٛشاز٠

43

جتٜٛد ايبشٛخ ايرتب ١ٜٛيتطٜٛس ٚتك ِٜٛايتعً. ِٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايبشح اإلدساٞ٥

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ ايتدطٝط

عاّ َايٞ

ٚايتطٜٛس

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

اإلدازات ٚاألقطاّ

ْػس عجني إدساٝ٥ني

زفع نفا ٠٤أدا ٤اإلدازٜني ٚايفٓٝني ٚحتطني إْتادٝتِٗ .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

1

صٓاع ١إعالّ ددٜد ْٚػس ثكافت٘

فضٌ دزاض ٞزاع ٞيًُػسٚع

2

اإلعالَ ٞاملتُٝص

عاّ َايٞ

3

فٔ ايتعاٌَ َع اذتاضب االيٞ

عاّ َايٞ

4

املٗازات ايػدض١ٝ

عاّ َايٞ

متهني َٛظف ٞايدٚا٥س اذته١َٝٛ

5

ٚارتري١ٜ

6

ايتدزٜب املٗين

عاّ َايٞ
عاّ َايٞ

زاع ٞيًُػسٚع

شتاطب ١ادتٗات
ذات ايعالق١

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ

املٓطكني اإلعالَٝني

ٚايعالقات ايعاَ١

يف املدازع

قطِ اإلعالّ ايرتبٟٛ

املٓطكني اإلعالَٝني

ٚايعالقات ايعاَ١

يف املدازع

إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

غاغًٚ / ٛغاغالت
ايٛظا٥ف ايتٓفٝر١ٜ
غاغالت ايٛظا٥ف
ايتٓفٝر١ٜ

قطِ ايتدزٜب

َٛظف ٛايدٚا٥س

ايرتب(ٟٛبٓني)

اذتهٚ ١َٝٛارتري١ٜ

إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ

غاغالت ايٛظا٥ف
ايتٓفٝر١ٜ

َؤغس حتكل ايربْاَر
َػازن َٔ %50 ١ايف ١٦املطتٗدف١
َػازن َٔ %50 ١ايف ١٦املطتٗدف١
تدزٜب  َٔ %50ايف ١٦املطتٗدف١
تدزٜب  َٔ %30غاغالت ايٛظا٥ف ايتٓفٝر١ٜ
إقاَ ١بسْاَر ٚاسد عً ٢األقٌ
تدزٜب َٔ %30غاغالت ايٛظا٥ف ايتٓفٝر١ٜ
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تٓفٝر أْعُ ١عُإ ادتٛد ٠اإلدازٚ ١ٜتٛطٗٓٝا .
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

دي ٌٝتٓع ُٞٝيتطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ

 2دي ٌٝايتُٝص املؤضط ٞيتطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ادتٗ ١املٓفر٠

فضٌ دزاضٞ

إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

غٗسإ

إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١
غاغًٚ / ٛغاغالت
ايٛظا٥ف ايتٓفٝر١ٜ
غاغًٚ / ٛغاغالت
ايٛظا٥ف ايتٓفٝر١ٜ

َؤغس حتكل ايربْاَر
اصداز ايديٌٝ
اصداز ايديٌٝ

شٜاد ٠فاعً ١ٝايتكٓ ١ٝيف زفع َطت ٣ٛاألداٚ ٤حتط. ٘ٓٝ
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

خدَ ١ا ٟب ٞتًفٕٛ

عاّ َايٞ

2

االيٝاف ايبضس١ٜ

عاّ َايٞ

4

ديَ ٌٝعٗد اإلداز٠

غٗسإ

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

َبٓ ٢اإلدازات

تفع ٌٝخدَ ١اهلاتف ايػبه ٞيألقطاّ سطب تٛشٜع

ايٓطا١ٝ٥

ايٛشاز٠

ايتٛاصٌ ٚايتٓطٝل
َا بني ايٛشاز٠
ٚغسنstc ١
يتٓفٝر طًب زفع

قطِ تكٓ ١ٝاملعًَٛات

َبٓ ٢إداز ٠ايتعًِٝ
ٚاإلدازات ايٓطا١ٝ٥

تٛفري خدَ ١االيٝاف ايبضس ١ٜبٓطب%60 ١

ايطسعات -
تٛفري بٓد َايٞ
إداز ٠املٛازد ايبػس١ٜ

املٝدإ ايتعًُٞٝ

اصداز ايدي ٌٝااليهرتْٞٚ
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تعصٜص ايكدزات ايكٝاد ١ٜيف مجٝع َطتٜٛات ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايضالسٝات

املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر
ٚزٚد قساز
غٗسإ

ايضالسٝات َٔ
ايٛشاز٠

ادتٗ ١املٓفر٠
قطِ ايتدطٝط
ٚايتطٜٛس

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١
اإلدازات ٚاألقطاّ

َؤغس حتكل ايربْاَر
زفع تكسٜس دزاض ١ايضالسٝات يضاسب ايضالس١ٝ
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تأضٝظ غسانات بني ٚشاز ٠ايتعًٚ ِٝايكطاع ارتاظ يدعِ عًُٝات ايتعً ٚ ِٝايتعًِ .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

اجملًظ ايتعًُٞٝ

عاّ َايٞ

2

زعا١ٜ

عاّ َايٞ

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

قطِ األَاْ١
قطِ ايتدزٜب
ايرتب(ٟٛبٓني)

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

أعغا ٤اجملًظ

طسح ثالث َٔ ١املٛعٛعات ايتعًٚ ١ُٝٝايعٛاٖس ايرتب١ٜٛ

ايتعًُٞٝ

ٚاالدتُاع١ٝ

اجملتُع احملًٞ

ايتعاقد َع زاع ٞيًتدزٜب

تػذٝع َػازن ١ايكطاع األًٖ ٞيف ايتعً ِٝايعاّ .
املد ٠ايهًَ ١ٝتطًبات ايتٓفٝر

ّ

ايربْاَر  /املػسٚع

1

ايكطا ِ٥ايتعً١ُٝٝ

غٗس

2

االضتجُاز يف ايتعً ِٝاألًٖٞ

عاّ َايٞ

خطابات

ادتٗ ١املٓفر٠

ادتٗ ١املطاْد٠

ايف ١٦املطتٗدف١

َؤغس حتكل ايربْاَر

إداز ٠ايتعً ِٝاألًٖٞ

اإلعالّ ايرتبٟٛ

اجملتُع

ْػس ثكاف ١ايكطا ِ٥ايتعً ١ُٝٝيف ثالخ ٚضا ٌ٥اعالَ١ٝ

املطتجُسٜٔ

شتاطب ١ثالثَ ١طتجُس ٜٔيالضتجُاز يف ايتعً ِٝاألًٖ.ٞ

إداز ٠ايتعً ِٝاألًٖٞ
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