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 مبشافع١ ايع٬ايتعًِٝ  إداز٠ ن١ًُ َدٜس   

 

 اؿُد هلل ٚسدٙ ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب بعدٙ أَا بعد :

ّ املٓبجك١ َٔ ايطٝاضات ٚايتٛدٗات يًٛشاز٠  2019ايتعًِٝ مبشافع١ ايع٬  يإلداز٠ٜطعدْا إٔ ْغع بني اٜدٜهِ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ 

املتغُٔ ٭ٖداف  20 20ٚاييت عٌُ فسٜل ايتدطٝط باإلداز٠ ع٢ً إعداد ايرباَر امل١ُ٥٬ هلا ؼكٝكا يربْاَر ايتشٍٛ ايٛطين 

 ايسغٝد٠قٝادتٓا  و ايس١ٜ٩ ايطُٛس١ اييت تبٓتٗا تً 2030َٚ٪غسات ٚشاز٠ ايتعًِٝ  ٚ املستهص ع٢ً ز١ٜ٩ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 يًطًب١ٚيت ٖرٙ اـط١ َطت٣ٛ ايتشضٌٝ ايدزاضٞ أضدد اهلل خطاٖا ٖٚٞ ز١ٜ٩ اؿاعس يًُطتكبٌ املػسم بإذٕ اهلل تعاىل ٚقد 

يًُعسف١ ضا٥ًني ملتعًِ َعتص بدٜٓ٘ ٚٚطٓ٘ َبادز َٚٓتر  ١ُٖٝ بايػ١ سٝح خضضت  ايهجري َٔ ايرباَر ـد١َ ٖرا اهلدف ٚص٫ًٛأ

 دًٗا ، ٚاهلل املٛفلأايتطًعات ايطُٛس١ اييت ٚععت َٔ  اهلل ايكدٜس إٔ ؼكل ٖرٙ اـط١

 ايكاعٞ زغٝد عبداهلل بٔ إبساِٖٝ                                                                                                       
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 س   ر الفهــــــــــــــ                                                         
 .املنطلقات الرئيسية 

  , رسالتنا.رؤيتنا 

 . قيمنا 

  القضايا الرئيسية . 

  هـ9331هـ ـ 9341فريق التخطيط الرئيس ي في  إدارة التعليم بمحافظة العال للعام  

  ومؤشرات ألاداء التفصيلية وألاهدافلوزارة التعليم ألاهداف العامة       . 

 . البرامج واملشروعات 

 امللحقات. 
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 ايس٥ٝط١ٝ املٓطًكات

 ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف يًتعًِٝ ايعًٝا ايطٝاض١-1

 (2020بسْاَر ايتشٍٛ ايٛطين) -2

 (2030ز١ٜ٩ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ) -3

 ايتعًِٝ يٛشاز٠ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ا٭ٖداف-أ

 يًتعًِٝ ا٭دا٤ قٝاع َ٪غسات-ب

 ايٛطين ايتشٍٛ بسْاَر يف ايتعًِٝ ٚشاز٠ تَبادزا-دـ

 ايٛشاز٠ تٛدٗات َٔ املٓبجك١ ايتعًِٝ إلداز٠ املطتكب١ًٝ ايتٛدٗات-4
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 اي١ـــــايس١ٜ٩ ٚايسض         

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

العمل بروح 
 الفريق

 العدالة 

 ايكـــٝــــــِ                                                                                              

                         

                                                                                                      

 

 

 

 

 المبادرة

 اإلتقان

 المواطنة
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3 

اإلستثمار 
 في التعليم

2 

الكفاءة 
النوعية 

للعناصر 
البشرية 
 والمادية

1 

ضعف 
التحصيل 
 الدراسي

                                 ايكغاٜا ايس٥ٝط١ٝ                                                                      
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 ٖـ1440ٖـ ـ 1439فسٜل ايتدطٝط ايس٥ٝطٞ يف  إداز٠ ايتعًِٝ مبشافع١ ايع٬ يًعاّ 

 

 

 

 

 

 

 ٬َسعات ايٛظٝف١ ا٫ضِ ّ

 ز٥ٝطًا َدٜس ايتعًِٝ إبساِٖٝ بٔ عبداهلل ايكاعٞ  .1

 ْا٥بًا يًس٥ٝظ املطاعد يًػ٪ٕٚ املدزض١ٝ عبداهلل بٔ أمحد ايضبشٞ  .2

 عغًٛا املطاعد يًػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ بٓني َٛض٢ بٔ قُد بٔ َٛض٢  .3

 عغًٛا املطاعد يًػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ بٓات َٓري٠ أمحد ايطٜٛسٟ  .4

 عغًٛا ز٥ٝظ  قطِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات عبداهلل ضًُٝإ ايضبشٞ  .5

 عغًٛا ز٥ٝظ قطِ اإلغساف ايرتبٟٛ )بٓني( َبازى قُد املبازى  .6

 عغًٛا ز٥ٝط١ قطِ اإلغساف ايرتبٟٛ )بٓات( ٖد٣ صاحل بسٜهٝت  .7

 عغًٛا َٚكسزًا َػسف ايتدطٝط ٚاملعًَٛات فا٥ص ضًُٝإ ايعاَسٟ  .8

 عغًٛا َٚكسزًا ايتدطٝط ٚاملعًَٛاتَػسف١  ٖٓا٤ محد ايبًٟٛ  .9
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 ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ٚ ا٭ٖداف ايعا١َ                                                                         

 ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ
 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ

عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف -1

ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ 

 ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْطب١ ايكٝد اإلمجايٞ يف بساَر -1

 زٜاض ا٭طفاٍ

ض١ٓ 15ْطب١ ا١َٝ٫ بني ايهباز )-2

 فأنجس ،ضعٛدٜني(

ْطب١ ايطًب١ املػُٛيني غدَات -3

 ايٓكٌ ايتعًُٝٞ يف ايتعًِٝ ايعاّ

ذٟٚ اإلعاق١ ْطب١ ايطًب١ َٔ -4

 ض١ٓ(6-18)

شٜاد٠ ْطب١ ا٭طفاٍ املًتشكني بسٜاض -1

 ضٓٛات( 6إيٞ  3ا٭طفاٍ)

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ بٓات عدد ايسٚعات –1

ٚاؿطاب١ٝ   ايكسا١ٝ٥اؿد َٔ ا٭١َٝ -2

ٚتٛفري ايفسظ ملٛاص١ً ايتعًِٝ ملٔ ِٖ خازز 

 ايٓعاّ ايتعًُٝٞ

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓات( ) إْاخ ( عدد املطتفٝدات َٔ َسنص تعًِٝ ايهبريات -1

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني( عدد ايدازضني يف املدازع اي١ًًٝٝ )بٓني( -2

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني( عدد املطتفٝدٜٔ َٔ َسانص قٛ ا٭١َٝ ) ذنٛز ( -3

شٜاد٠ ْطب١ املطتفٝدٜٔ َٔ خد١َ ايٓكٌ -3

 ايتعًُٝٞ

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ خدَات ايٓكٌ ايتعًُٝٞ )بٓني(ْطب١ ايط٬ب املطتفٝدٜٔ َٔ -1

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ ْطب١ ايطايبات املطتفٝدات َٔ خدَات ايٓكٌ ايتعًُٝٞ )بٓات( -2

-6شٜاد٠ ا٫ضتٝعاب يرٟٚ اإلعاق١ َٔ )-4

 ( يف بساَر ايتع18ًِٝ

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني (18-6عدد ايرباَر املكد١َ يرٟٚ اإلعاق١ َٔ )-1

شٜاد٠ اضتٝعاب مجٝع ايف٦ات ايعُس١ٜ يف  -5

 ضٔ ايتعًِٝ يف َساسٌ ايتعًِٝ املدتًف١

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ا٫يتشام اإلمجايٞ يف ايضف ا٭ٍٚ ا٫بتدا٥ٞ-1

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ا٫يتشام اإلمجايٞ يف ايضف ا٭ٍٚ املتٛضط -2

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ا٫يتشام اإلمجايٞ يف ايضف ا٭ٍٚ ثاْْٟٛطب١  -3
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  ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ٚ ا٭ٖداف ايعا١َ                         

  

 ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ
 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ

املعًُني  ؼطني اضتكطاب-2

 ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ

َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس -1

 املٗين اييت اضتهًُٗا املعًُني

َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس  -2

املٗين يف ايكٝاد٠ ايتع١ًُٝٝ اييت 

 اضتهًُٗا قاد٠ املدازع

ْطب١ املعًُني اجملتاشٜٔ ٫ختباز -3

 قٝاع

 

ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ -1

 ُنييًُعً

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني يًُعًُني املٗين  ضاعات ايتطٜٛس عدد  -1

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني حملغسٟ املدترب املٗين  يتطٜٛسضاعات اعدد -2

 حملغسٟ َعٌُ اؿاضب اٯيٞ املٗين ضاعات ايتطٜٛس عدد -3

 

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني يًُسغدٜٔ ايط٬بٝني املٗينضاعات ايتطٜٛس عدد -4

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني يًكٝادات املدزض١ٝ املٗينضاعات ايتطٜٛس عدد -1 تطٜٛس ايكٝادات ايرتب١ٜٛ يف املدازع-2

 بٓات(-ايتع١ًُٝٝ)بٓنيايػ٪ٕٚ  يًُػسفني ايرتبٜٛني املٗينضاعات ايتطٜٛس عدد  -1 ايرتبٟٛ. اإلغساف تطٜٛس أضايٝب-3

 



 
 

 13 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ايتفض١ًٝٝ ٚا٭ٖداف ايعا١َ             

 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ

ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ -3

 يإلبداع ٚا٫بتهاز

عدد املٝدايٝات ٚا٭ٚمس١ يف -1

 املطابكات ايدٚي١ٝ

ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ -2

 اـاظ باملٖٛٛبني ايربْاَر

 

 

 

 

 

 

 

 

شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ - 1

 ٚا٫ٚملبٝاد

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ايطًب١ املػازنني يف املطابكات ايدٚي١ٝ-1

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ايطًب١ املػازنني يف املطابكات احمل١ًٝ-2

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ا٭ْػط١  اـاص١ بايطًب١ املٖٛٛبني -1 ٚػٜٛدٖاايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني -2

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ايط٬ب املٖٛٛبني املطسعني-2

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ايطًب١ املًتشكني مبكٝاع َٖٛب٘-3

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني اؾٛا٥ص اييت سضٌ عًٝٗا ايطًب١ يف َطابكات ايكسإ ايهسِٜعدد -1 ايعٓا١ٜ بايكسإ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘-3

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد اؾٛا٥ص اييت سضٌ عًٝٗا ايطًب١ يف َطابكات  ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ -2

ايتٛضع يف أْػا٤ املباْٞ ٚاملسافل  -4

 ايتع١ًُٝٝ

 

 اؿه١َْٝٛطب١ املباْٞ ايتع١ًُٝٝ  -1

 

 غ٪ٕٚ املباْٞ

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ ْطب١ املدازع امل٪١َٓ بايتذٗٝصات املدزض١ٝ -2

تٓفٝر بسْاَر غاٌَ ٚفعاٍ يضٝا١ْ -5

 مجٝع املباْٞ ٚاملسافل ٚاملعدات ْٚعافتٗا.

 غ٪ٕٚ املباْٞ ْطب١ املباْٞ ٚاملسافل اييت تػًُٗا ايضٝا١ْ ايدٚز١ٜ -1

 غ٪ٕٚ املباْٞ اييت تػًُٗا عكٛد ايٓعاف١ْطب١ املباْٞ ٚاملسافل  -2

تطبٝل اغرتاطات ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف -6

 املباْٞ املدزض١ٝ ٚاملسافل ايتع١ًُٝٝ

 ا٭َٔ ايط١َ٬ عدد بساَر ا٭َٔ ٚايط١َ٬ املدزضٞ -1

 ا٭َٔ ايط١َ٬ ْطب١ املدازع اجملٗص٠ بٛضا٥ٌ ايط١َ٬ -2
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 ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ٚ ا٭ٖداف ايعا١َ 

 ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ
 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ

تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ -4

 ٚايتكِٜٛ

.َتٛضط ْتا٥ر ايطًب١ يف ا٫ختبازات 1

ايضف ايجاْٞ TIMMSايدٚي١ٝ 

 َتٛضط زٜاعٝات ٚعًّٛ

. َتٛضط ْتا٥ر ايطًب١ يف 2

ايضف TIMMSا٫ختبازات ايدٚي١ٝ 

 ايسابع زٜاعٝات ٚعًّٛ

 

.َتٛضط ْتا٥ر ايطًب١ يف ا٫ختبازات 3

 Pisaايدٚي١ٝ يف ايكسا٠٤ 

. َتٛضط ْتا٥ر ايطًب١ يف 4

ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ يف ايكسا٠٤ 

PIRLS ايضف ايسابع 

٫ت أدا٤ ايطًب١ يف ؼطني َعد-1

 ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ

ايضف  timmsعدد ايطًب١ ايرٜٔ مت إعدادِٖ يف ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ -1

 ايجاْٞ َتٛضط زٜاعٝات ٚعًّٛ

 اؾٛد٠ ٚقٝاع ا٭دا٤

ايضف  timmsعدد ايطًب١ ايرٜٔ مت إعدادِٖ يف ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ -2

 ايسابع زٜاعٝات ٚعًّٛ

 الجىدح وقيبس األداء

 الجىدح وقيبس األداء pisaعدد ايطًب١ ايرٜٔ مت إعدادِٖ يف ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ يف ايكسا٠٤ -3

عدد ايطًب١ ايرٜٔ مت إعدادِٖ يف ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ يف ايكسا٠٤ -4

PIRLS ايضف ايسابع 

 الجىدح وقيبس األداء

ؼطني َعد٫ت أدا٤ ايطًب١ يف -2

 ا٫ختبازات احمل١ًٝ

 

ايفذ٠ٛ بني َتٛضط اختبازات ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚتٛضط  ق١ُٝ-1

 ا٫ختباز ايتشضًٝٞ

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني

 

ق١ُٝ ايفذ٠ٛ بني َتٛضط اختبازات ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚتٛضط اختباز  -2

 ايكدزات

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني املعًُني املطبكني ي٬ضرتاتٝذٝات اؿدٜج١ يف ايتدزٜظْطب١ -1 تطٜٛس طسا٥ل ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ-3

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ا٫ختبازات املتٛافك١ َع ددٍٚ املٛاصفات-2
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 ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤  ٚا٭ٖداف ايعا١َ 

 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ

تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات -5

 ا٭ضاض١ٝ يًطًب١

ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف -1

ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز 

 ايّٝٛ ايدزاضٞ

ْطب١ ا٭ضس املػازن١ يف -2

ا٭ْػط١ املدزض١ٝ مبدازع 

 ايتعًِٝ ايعاّ

ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  -1

 ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١.

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ا٭ْػط١ املطبك١ يف ايّٝٛ ايٛطين-1

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ايطًب١ املػازن١ يف بساَر املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ -2

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ بساَر ايتٛع١ٝ ايفهس١ٜ-3

 

ا٭خر بأْع١ُ ايدعِ املدزض١ٝ -2

 يًطًب١ املعسعني يًدطس.

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ املدازع املٓفر٠ يرباَر اؿد َٔ إٜرا٤ ا٭طفاٍ-1

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ ْطب١ املدازع املطبك١ يرباَر ايضش١ املدزض١ٝ-2

شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ -3

 ٚتعصٜص ددازتِٗ.ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ 

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني( ْطب١ ايط٬ب املطتفٝدٜٔ َٔ أْد١ٜ اؿٞ )بٓني(-1

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓات( ْطب١ ايط٬ب املطتفٝدٜٔ َٔ أْد١ٜ اؿٞ )بٓات(-2

 
عدد ايرباَر ٚا٭ْػط١ اي٬صف١ٝ ٚاييت تكاّ خ٬ٍ ايّٝٛ -3

 ايدزاضٞ

 بٓا٤ قٓٛات اتضاٍ فعاي١ َع-4

 ا٭ضس٠

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني ْطب١ اْتعاّ سغٛز ايطًب١ خ٬ٍ ايعاّ ايدزاضٞ-1

 

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ايرباَر املدزض١ٝ ٚا٭ْػط١ اييت تػازى فٝٗا ا٭ضس٠-2
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 ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ٚا٭ٖداف ايعا١َ                                                                

 

 َايو امل٪غس َ٪غسات ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ ا٭ٖداف ايتفض١ًٝٝ َ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ايس٥ٝط١ٝ ا٭ٖداف ايعا١َ

تعصٜص قدز٠ ْعاّ ايتعًِٝ -6

يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ 

 ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ

 

 

 

ايٓٛعٞ يًطًب١ )سطب ايضفٛف  ْطب١ ايٓذاح -1 ؼطني ايهفا٠٤ ايداخ١ًٝ يًٓعاّ ايتعًُٝٞ.-1 

 ٚاملطتٜٛات(

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني

ؼطني اضتعدادات ايطًب١ ي٬يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ -2

 ٚايت١٦ٝٗ يطٛم ايعٌُ.

 بٓات(-ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ)بٓني عدد ايرباَر املػرتن١ بني املدازع ايجا١ْٜٛ ٚايكطاعات ا٭خس٣-1

 اؾٛد٠ ٚقٝاع ا٭دا٤ ْطب١ زعا املطتفٝد  عٔ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ -1 اؾٛد٠ يف ايتعًِٝتطبٝل ْعِ َٚعاٜري -3

 اؾٛد٠ ٚقٝاع ا٭دا٤ عدد بساَر اؾٛد٠ املٓفر٠ يف اإلداز٠-2

تٜٓٛع َضادز متٌٜٛ َبتهس٠ -7

ٚؼطني ايهفا٠٤ املاي١ٝ يكطاع 

 ايتعًِٝ

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ َعدٍ )طايب/ َعًِ ( بٓني-1 ايطًب١ؼطني َعد٫ت عدد املعًُني اىل -1 َعًِ(-َعدٍ)طايب-1

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ َعدٍ )طايب١/ َع١ًُ( بٓات-2

زفع نفا٠٤ أدا٤ اإلدازٜني ٚايفٓٝني ٚؼطني -2

 إْتادٝتِٗ

 ٚاملعًَٛات ايتدطٝط يًُٛظفني ٚاملٛظفات اإلدازٜني. عدد  ضاعات ايتطٜٛس املٗين -1

 ٚاملعًَٛات ايتدطٝط اـط١ ايتػػ١ًْٝٝطب١ تٓفٝر بساَر -2

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ ْطب١ املدازع اجملٗص٠ بٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ً  . -1 اضتدداّ ايتك١ٝٓ يف زفع َطت٣ٛ ا٭دا٤ ٚؼطٝٓ٘-3

 تك١ٝٓ املعًَٛات َتٛضط  عدد شٜازات َٛقع اإلداز٠ ا٫يهرتْٚٞ ايػٗس١ٜ-2

 ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ ْطب١ املدازع اييت بٗا اقٌ َٔ ١٦َ طايب اىل ايعدد ايهًٞ يًُدازع-1 زفع ايهفا٠٤ املاي١ٝ يإلداز٠ -4
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 ايتفض١ًٝٝ َٚ٪غسات قٝاع ا٭دا٤ ٚا٭ٖداف ايعا١َ         

 

 

 

 ا٭دا٤ قٝاع َ٪غسات ايعا١َ ا٭ٖداف

 ايس٥ٝط١ٝ

 امل٪غس َايو ايتفض١ًٝٝ ا٭ٖداف َ٪غسات ايتفض١ًٝٝ ا٭ٖداف

 ا٭ًٖٞ ايكطاع َػازن١ زفع-8

 ايتعًِٝ يف ٚاـاظ

 املطذًني ايطًب١ ْطب١-1

 مبساسٌ ا٭١ًٖٝ باملدازع

 ايعاّ ايتعًِٝ

 املدزض١ٝ املباْٞ عدد-2

 قبٌ َٔ املٛفس٠ اؿه١َٝٛ

 اـاظ ايكطاع

 ايتعًِٝ يف ايطًب١ ْطب١-3

 اؿهَٛٞ غري ايعايٞ

 ٚايكطاع ايتعًِٝ إداز٠ بني غسانات تأضٝظ-1

 ٚايتعًِ ايتعًِٝ عًُٝات يدعِ اـاظ

 ٚاملعًَٛات ايتدطٝط اـاظ ايكطاع َع ايػسانات عدد-1

 (بٓني)ايتع١ًُٝٝ ايػ٪ٕٚ (بٓني) يًط٬ب ايهًٞ ايعدد إىل ا٭١ًٖٝ املدازع ط٬ب ْطب١-1 .ايتعًِٝ يف ا٭ًٖٞ ايكطاع َػازن١ شٜاد٠-2

 ايػ٪ٕٚ ايتع١ًُٝٝ ) بٓات ( (بٓات) يًطايبات ايهًٞ ايعدد إىل ا٭١ًٖٝ املدازع ط٬ب ْطب١-2

  اـاظ ايكطاع تػذٝع -3

 بايتعًِٝ ا٫ضتجُاز عًٞ

 بٓني /بٓات ()ايتع١ًُٝٝ ايػ٪ٕٚ ايتعًِٝ يف ي٬ضتجُاز ايتػذٝع١ٝ ايفعايٝات عدد-1
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 ايرباَــــــر ٚاملػسٚعات                                                                                          
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 .عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠-1
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 ض١ٓ فأنجس ،ضعٛدٜني( 15ْطب١ ا١َٝ٫ بني ايهباز ) (     2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ٚاؿطاب١ٝ ٚتٛفري ايفسظ ملٛاص١ً ايتعًِٝ ملٔ ِٖ خازز ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايكسا١ٝ٥اؿد َٔ ا٭١َٝ  (2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد املطتفٝدات َٔ َسنص تعًِٝ ايهبريات ) إْاخ ( (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتعًِٝ َدٟ اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر ايتٓفٝرَتطًبات  تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

 اؿٞ املتعًِ

 

 

ا٫َٝات ٚخسجيات َدازع 

تعًِٝ ايهباز اؿاص٬ت ع٢ً 

َ٪٬ٖت تع١ًُٝٝ كتًف١ َٔ 

 مجٝع ايف٦ات ايعُس١ٜ

 -سكا٥ب تدزٜب١ٝ  13/12/2019 13/1/2019 املدازع

  -ػٗٝص ايٛزش 

 -ايدٚزات عكد 

 تطًِٝ ايػٗادات

 تعًِٝ ايهباز )بٓات (

 

بعض  -ايضش١ 

ا٫ع٬ّ  -اؾُعٝات 

 ايرتبٟٛ

 

2 

اداز٠ ايتعًِٝ َٚدازع  ا٭َٕٝٛ َٔ ايرنٛز ٚا٫ْاخ ايعكد ايعسبٞ حملٛ ا١َٝ٫

 تعًِٝ ايهباز

تٓعِٝ املطابكات  8/9/2019 8/1/2019

 ٚاملطٜٛات ٚاملًضكات

 -ا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ  تعًِٝ ايهباز )بٓات (

ايكطاعات اؿه١َٝٛ 

َ٪ضطات اجملتُع  -

 املدْٞ
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (     1اهلدف ايعاّ )     

 ض١ٓ فأنجس ،ضعٛدٜني( 15ْطب١ ا١َٝ٫ بني ايهباز ) (     2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ٚاؿطاب١ٝ ٚتٛفري ايفسظ ملٛاص١ً ايتعًِٝ ملٔ ِٖ خازز ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايكسا١ٝ٥اؿد َٔ ا٭١َٝ  ( 2  اهلدف  ايتفضًٝٞ )

 عدد ايدازضني يف املدازع اي١ًًٝٝ )بٓني( ( 2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتعًِٝ َدٟ اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر    املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايتعاٌَ ايٓفطٞ ٚا٫دتُاعٞ  1

 َع ايدازضني ٚايدازضات

َعًُٛ املسانص ٚاملدازع 

 اي١ًًٝٝ

ايهباز )بٓني تعًِٝ  شٜازات إغساف١ٝ ٚٚزش تدزٜب١ٝ 10/10/2019 8/9/2019 َدازع تعًِٝ ايهباز

) 

قطِ اإلغساف 

 ايرتبٟٛ
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 ض١ٓ فأنجس ،ضعٛدٜني(15ْطب١ ا١َٝ٫ بني ايهباز ) ( 2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )  

 ٚاؿطاب١ٝ ٚتٛفري ايفسظ ملٛاص١ً ايتعًِٝ ملٔ ِٖ خازز ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايكسا١ٝ٥اؿد َٔ ا٭١َٝ  ( 2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد املطتفٝدٜٔ َٔ َسانص قٛ ا٭١َٝ ) ذنٛز ( (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتعًِٝ َدٟ اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر ايتٓفٝرَتطًبات  تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

تفعٌٝ دٚز اجملتُع احملًٞ ٚبح  1

ايٛعٞ عٔ قٛ ا٭١َٝ عرب 

 إبساش املٓاضبات ايدٚي١ٝ ٚايعسب١ٝ

اجملتُع ايتعًُٝٞ ٚاجملتُع 

 احملًٞ

املدازع ٚاملٝادٜٔ ايعا١َ 

ٚٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 ا٫دتُاعٞ

ا٫ستفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ ٚايّٝٛ  15/9/2019 9/9/2019

 ايعسبٞ حملٛ ا٭١َٝ 

تٓعِٝ َطابكات إعداد 

َطٜٛات     ٚعع يٛسات 

 ًَٚضكات

قطِ  تعًِٝ ايهباز )بٓني (

اإلع٬ّ 

 ايرتبٟٛ



 
 

 23 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -ايس٥ٝطٞ زقِ )    امل٪غس 

 - (  -اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (  -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 يًُعًُنيٚط١ٝٓ يسفع َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ  تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر ّ

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

-سكٝب١ تدزٜب١ٝ -َٝصا١ْٝ  25/7/2019 25/1/2019 ْادٟ َدزض١ اؿٞ ضٓٛات ٦-٣أَٗات ا٭طفاٍ َٔ  تجكٝف ا٭ّ ٚايطفٌ 1

 أٚزام عٌُ

ْادٟ َدزض١  زٜاض ا٫طفاٍ

 اؿٞ

فضٍٛ -خاص١َعًُات تسب١ٝ  4/5/2019 28/1/2019 ايسٚعات اـاص١ ا٫ستٝاداتأطفاٍ ذٟٚ  ايتدخٌ املبهس 2

 إسضا٥ٝات-غاغسٙ

قطِ زٜاض 

 أطفاٍ

قطِ ايرتبٝ٘ 

قطِ -اـاص١

 ايتدطٝط املدزضٞ

قطِ زٜاض  َػػًني-َباْٞ غاغسٙ 16/9/2019 21/5/2019 املدازع َدازع ايتعًِٝ ايعاّ تػػٌٝ اؿغاْات 3

 ا٭طفاٍ

َدازع ايتعًِٝ 

 ايعاّ

سكٝب١ تدزٜب١ٝ / َدزب١ /  5/2/2019 6/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ زا٥دات ايٓػاط َٗازات ايٓذاح 4

 ْجسٜات

 -ْػاط ايطايبات

 بٓات

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 - ( -اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

تدزٜب ايط٬ب ذٟٚ اعطسابات  1

٫ٜٛدد ايٓطل يف املدازع اييت 

 بٗا بساَر تسب١ٝ خاص١

املدازع اييت ٫ٜٛدد بٗا  ايط٬ب ذٟٚ اعطسابات ايٓطل

 بساَر تسب١ٝ خاص١

ادسا٤ َطح يًط٬ب  2/5/2019 6/1/2019

 املطتٗدفٕٛ

قطِ ايرتب١ٝ 

 اـاص١ )بٓني 

َسنص 

خدَات 

ايرتب١ٝ 

 اـاص١
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 يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ  (   1اهلدف ايعاّ )    

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 شٜاد٠ اضتٝعاب مجٝع ايف٦ات ايعُس١ٜ يف ضٔ ايتعًِٝ يف َساسٌ ايتعًِٝ املدتًف١ ( 5اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

اؾٛد٠ ٚتكِٜٛ  نٛادز بػس١ٜ َٚاد١ٜ 9/5/2019 3/3/2019 املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ ث٬خ َدازع ا٫ختبازات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ 1

 بٓني-ا٫دا٤ 

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 مجٝع ايف٦ات ايعُس١ٜ يف ضٔ ايتعًِٝ يف َساسٌ ايتعًِٝ املدتًف١ شٜاد٠ اضتٝعاب ( 5اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )    

 يًُعًُنيٚط١ٝٓ يسفع َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ  تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

تدزٜب١ٝ قاع١ تدزٜب + سكٝب١  20/12/2019 22/9/2019 ايتدزٜب َعًُٞ ا٫دتُاعٝات ايتعًِ ايٓػط 1

 أدٚات-

اإلغساف ايرتبٟٛ 

قطِ  -

-ا٫دتُاعٝات 

 بٓني

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 َد٣ اؿٝا٠عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ  (   1اهلدف ايعاّ )    

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 شٜاد٠ اضتٝعاب مجٝع ايف٦ات ايعُس١ٜ يف ضٔ ايتعًِٝ يف َساسٌ ايتعًِٝ املدتًف١ ( 5اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 يًُعًُنيٚط١ٝٓ يسفع َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ  تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ت١٦ٝٗ َدازع احملافع١  1

 ي٬عتُاد املدزضٞ

اؾٛد٠ ٚتكِٜٛ  شٜازات َٝدا١ْٝ 7/5/2020 8/9/2019 املدازع مجٝع املدازع

 بٓني-ا٫دا٤ 

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ
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 عُإ ايتعًِٝ اؾٝد املٓضف ٚايػاٌَ يًذُٝع ٚتعصٜص فسظ ايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ (   1اهلدف ايعاّ )    

 ض١ٓ(18-6ْطب١ ايطًب١ َٔ ذٟٚ اإلعاق١ ) (     4امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )   

 ( يف بساَر ايتع18ًِٝ-6شٜاد٠ ا٫ضتٝعاب يرٟٚ اإلعاق١ َٔ ) ( 4اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ْطب١ ا٫يتشام اإلمجايٞ يف ايضف ا٭ٍٚ ا٫بتدا٥ٞ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ(ايتعًِٝ َدٟ  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

  املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 َهإ ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

سضس ذٟٚ ا٫ستٝادات  1

 اـاص١ مبشافع١ ايع٬

ذٟٚ ا٫ستٝادات اـاص١ 

 مبشافع١ ايع٬

اضتُازات اؿضس ٚاإلع٬ٕ  22/3/2019 19/1/2019 املدازع ٚا٫داز٠

 مبٛاقع ايتٛاصٌ ٚاملدازع

قطِ 

ايرتب١ٝ 

-اـاص١

 بٓني

َسنص خدَات 

ايرتب١ٝ اـاص١، 

يتٛدٝ٘ ٚا٫زغاد 

 ،املدازع
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ-2
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 ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ ؼطني اضتكطاب املعًُني (      2اهلدف ايعاّ )    

 َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين اييت اضتهًُٗا املعًُني (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )  

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني . (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين  يًُعًُني (  1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 اإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝ املػسٚع املبادز٠ /

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

اؿغٛز يف املٛعد  10/9/2019 9/9/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ ايط٬بٞزٚاد ايٓػاط  دٚز٠ زٚاد ايٓػاط ايط٬بٞ 1

 احملدد

ْػاط ا٭ضس٠ 

 ٚاجملتُع )بٓني 

- 

َ٪غسات أدا٤ ادازات ايرتب١ٝ  2

 اـاص١

آي١ٝ ايعٌُ  25/4/2019 4/1/2019 املدازع َعًُٛ ايرتب١ٝ اـاص١

مب٪غسات أدا٤ ادازات 

 ايرتب١ٝ اـاص١

قطِ ايرتب١ٝ اـاص١ 

 بٓني –

َسنص خدَات ايرتب١ٝ 

 اـاص١

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ ٥٫ش١ ا٫ٜفاد 31/12/2019 1/1/2019 داَعات داخ١ًٝ غاغًٛ ايٛظا٥ف ايتع١ًُٝٝ ا٫ٜفاد 3

 بٓات

 قطِ ايػ٪ٕٚ املدزض١ٝ

ايتطٜٛس املٗين ايكا٥ِ ع٢ً  4

 املدزض١ ) عح ايدزع(

 بَسانص ايتدزٜ غاغ٬ت ايٛظا٥ف ايتع١ًُٝٝ 

 ٚا٫بتعاخ

قاعات تدزٜب١ٝ+  31/12/2019 1/1/2019

 تدزٜب١ٝ َطتًصَات

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

 ا٫غساف ايرتبٟٛ
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َسانص ايتدزٜب  املعًُات اؾدازات ايٛظٝف١ٝ يًُع١ًُ 5

 ٚا٫بتعاخ

قاعات تدزٜب١ٝ+  31/12/2019 1/1/2019

َطتًصَات 

 تدزٜب١ٝ

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

ا٫غساف ايرتبٟٛ 

 ٚاملدازع

ايتطٜٛس املٗين املتُاشز يف  6

 تدزٜظ ايعًّٛ ٚايسٜاعٝات

 بَسانص ايتدزٜ َعًُات ايسٜاعٝات   

 ٚا٫بتعاخ

كضط  31/12/2019 1/1/2019

ايتدزٜب 

 211ٚا٫بتعاخ 

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

 اإلغساف ايرتبٟٛ

ايتطٜٛس املٗين حملغسات  7

 املدتربات

 بَسانص ايتدزٜ املدترباتقغسات 

 ٚا٫بتعاخ

كضط  31/12/2019 1/1/2019

ايتدزٜب 

 211ٚا٫بتعاخ 

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

 اإلغساف ايرتبٟٛ

َسانص ايتدزٜب  غاغ٬ت ايٛظا٥ف ايتع١ًُٝٝ تٛطني ايتدزٜب 8

 ٚا٫بتعاخ

كضط  31/12/2019 1/1/2019

ايتدزٜب 

 - 211ٚا٫بتعاخ 

-ٚا٫بتعاخايتدزٜب 

 بٓات

 اإلغساف ايرتبٟٛ

تدزٜب املعًُات ع٢ً أضايٝب  9

تعًِٝ ايهباز ٚخضا٥ط 

 ايدازضني

َعًُات تعًِٝ ايهباز اي٬تٞ مل 

 ٜطبل هلٔ ايتدزٜب

سكٝب١ تدزٜب١ٝ  2/4/2019 31/3/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 -اٚزام  -

 دٗاش عسض

 ايتدزٜب ايرتبٟٛ تعًِٝ ايهباز)بٓات (

ايتطٜٛس املٗين ملٓطٛبٞ ايرتب١ٝ  10

 اـاص١ 

َسانص ايتدزٜب  َعًُات ايرتب١ٝ اـاص١

 ٚا٫بتعاخ

ايتدزٜب كضض 31/12/2019 1/1/2019

 -211ٚا٫بتعاخ 

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

 ايرتب١ٝ اـاص١ 
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تدزٜب املعًُات ع٢ً َكسزات  11

 ْعاّ املكسزات

َسانص ايتدزٜب  غاغ٬ت ايٛظا٥ف ايتع١ًُٝٝ

 ٚا٫بتعاخ

بٓد كضط  31/12/2019 1/1/2019

ايتدزٜب 

 211ٚا٫بتعاخ 

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

ا٫غساف ايرتبٟٛ+ ْعاّ 

 املكسزات

قاع١ تدزٜب ،دٗاش  17/5/2019 15/5/2019 َسنص ايتدزٜب َعًُٛ اؿاضب اٯيٞ عح ايدزع 12

 عسض،  َبًؼ َايٞ

ا٫غساف ايرتبٟٛ غعب١ 

 بٓني -اؿاضب اٯيٞ

 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

ايتطٜٛس املٗين ملػسيف َٚعًُٞ  13

 ا٫دتُاعٝات ٚايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

َػسفٛ َٚعًُٞ ايرتب١ٝ 

 ايٛط١ٝٓ ٚا٫دتُاعٝات

كضط َايٞ  31/12/2019 18/12/2019 تعًِٝ تبٛى

اْتداب َٚضازٜف 

 22131ضفس١ٜ 

 -اإلغساف ايرتبٟٛ

 بٓني

 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

-ايتدزٜب ٚاإلبتعاخ  املدازع ٚاملعًُاتقا٥دات  تٛطني ايتدزٜب 14

 بٓات

قاعات تدزٜب١ٝ +  30/12/2018 1/1/2018

َطتًصَات 

تع١ًُٝٝ + سكا٥ب 

 تدزٜب١ٝ

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

 املدازع
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين اييت اضتهًُٗا املعًُني (    1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تطٜٛس ايكٝادات ايرتب١ٜٛ يف املدازع (      2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين يًكٝادات املدزض١ٝ (  1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝاإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

  17/1/2019 17/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ قا٥دات زٜاض ا٭طفاٍ ٚزغ١ فٔ قٝاد٠ زٜاض أطفاٍ 1

 تدزٜب١ٝ سكٝب٘-َٝصا١ْٝ

زٜاض 

 ا٫طفاٍ 

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

ايتطٜٛس املٗين يًكٝاد٠  2

 نفا٠٤ -املدزض١ٝ 

 -َسنص ايتدزٜب َػسفٛ ايكٝاد٠ املدزض١ٝ

 املدازع

كضط َايٞ َٔ بٓد  31/12/2019 18/12/2019

ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ زقِ 

22131 

ايتدزٜب 

ٚا٫بتعاخ

 بٓني -

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

املدزض١ٝ تدزٜب ايكٝادات  3

 بايتعإٚ َع َعٗد اإلداز٠

كضط َايٞ َٔ بٓد  31/12/2019 18/12/2019 َعٗد اإلداز٠ قاد٠ املدازع

ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ زقِ 

22131 

ايتدزٜب 

ٚا٫بتعاخ

 بٓني -

َعٗد 

 ا٫داز٠
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (    2اهلدف ايعاّ )     

 َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين اييت اضتهًُٗا املعًُني (   1زقِ )     امل٪غس ايس٥ٝطٞ 

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني . (      1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين  يًُعًُني (  1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ تطٜٛس اضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يسفع  املبادز٠ / املػسٚع

 يًُعًُني

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

َعًُات زٜاض  اضرتاتٝذٝات َع١ًُ زٜاض ا٭طفاٍ 1

 أطفاٍ

سكٝب١ -َٝصاْٝ٘  18/10/2019 17/10/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 تدزٜب١ٝ

قطِ زٜاض 

 ا٭طفاٍ

قطِ ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

-َػسفات  ٢ايط١َ٬ ايػدض١ٝ  2

َعًُات -قا٥دات

 زٜاض أطفاٍ

سكٝب١ -َٝصا١ْٝ 12/11/2019 8/11/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 تدزٜب١ٝ

قطِ زٜاض 

 ا٭طفاٍ

قطِ ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

تدزٜب املعًُني ع٢ً أضايٝب تعًِٝ ايهباز  3

 ٚخضا٥ط ايدازضني

َعًُٛ  مجٝع املساسٌ 

ايرٜٔ مل ٜطبل هلِ  

 ايتدزٜب

ػٗٝص اؿكٝب١  16/9/2019 18/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ 

ٚايتعُِٝ ٚايرتغٝح 

 ٚعكد ايدٚز٠

ايهباز تعًِٝ 

 )بٓني (

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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َعًُٞ ايرتب١ٝ  تطٜٛس قدزات املعًُني امل١ٝٓٗ 4

 ايف١ٝٓ

اإلغساف  دعِ َايٞ  11/3/2019 11/3/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 بٓني –ايرتبٟٛ 

- 

غاغًٛ ايٛظا٥ف  بسْاَر اإلٜفاد 5

 ايتع١ًُٝٝ

ايتدزٜب  ٥٫ش١ اإلٜفاد 31/12/2019 18/12/2018 داَعات داخ١ًٝ

 -ايرتبٟٛ

 بٓني

ايػ٪ٕٚ 

 املدزض١ٝ

غاغًٛ ايٛظا٥ف  بسْاَر ا٫بتعاخ 6

 ايتع١ًُٝٝ

كضط َايٞ َٔ  31/12/2019 18/12/2018 داَعات خازد١ٝ

 بٓد ايتدزٜب  

ايتدزٜب 

 -ايرتبٟٛ

 بٓني

ايػ٪ٕٚ 

 املدزض١ٝ

عح  -ايتطٜٛس املٗين ايكا٥ِ ع٢ً املدزض١  7

 ايدزع

-َعًُٛ املدازع

-املدازعَػسفٛ 

 قاد٠ املدازع

قاعات تدزٜب  31/12/2019 18/12/2018 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َطتًصَات تع١ًُٝٝ 

سكا٥ب ، كضط 

َايٞ َٔ بٓد ايتدزٜب 

211 

ايتدزٜب 

 -ايرتبٟٛ

 بٓني

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

َعًُٛ املدازع  3بسْاَر خربات  8

ظُٝع ايتدضضات 

)َػسف ، فكا٥د ، 

َسغد ، ٚنٌٝ ( 

 َدزض١

املسنص ايٛطين  ٥٫ش١ بسْاَر خربات 31/12/2019 18/12/2018 خازد١ٝداَعات 

يًتطٜٛس املٗين 

-ايتعًُٝٞ

 بٓني

غسن١ 

 تطٜٛس 
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غاغًٛ ايٛظا٥ف  ايتطٜٛس املٗين املطا٥ٞ 9

 ايتع١ًُٝٝ

 -َطتًصَات تدزٜب  31/12/2019 18/12/2018 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 -سكٝب١ تدزٜب١ٝ 

كضط َايٞ َٔ 

 بٓد ايتدزٜب

 ايتدزٜب

 -ٚا٫بتعاخ

 بٓني

قطِ ايٓػاط 

َسنص  -

 اؿٞ

ايتطٜٛس املٗين ملعًُٞ ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ املسس١ً  10

 ايجايج١

َعًُٛ ايًػ١ 

 ا٫لًٝص١ٜ

 -سكٝب١ تدزٜب  31/12/2019 18/12/2018 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 َطتًصَات تدزٜب

ايتدزٜب 

 -ٚا٫بتعاخ

 بٓني

ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ

َعًُٛ ايعًّٛ  ايعًّٛ ٚايسٜاعٝاتايتطٜٛس املٗين ملعًُٞ  11

 ٚايسٜاعٝات

 -سكٝب١ تدزٜب١ٝ  31/12/2019 18/12/2018 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

َطتًصَات  -َدزب 

 تدزٜب

اإلغساف 

-ايرتبٟٛ 

 بٓني

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

املعًُٕٛ املسغشٕٛ  زٜاد٠ ا٭عُاٍ 12

ط٬ب املسس١ً  -

 ايجا١ْٜٛ

 -سكٝب١ تدزٜب  31/12/2019 6/1/2019 املدازع ايجا١ْٜٛ

 َطتًصَات تدزٜب

ايتدزٜب 

 -ايرتبٟٛ

 بٓني

ايػ٪ٕٚ 

 ايتع١ًُٝٝ

غاغ٬ت ايٛظا٥ف  أٜكغ قدزاتو ٚأصٓع َطتكبًو 14

 ايتع١ًُٝٝ

َطتًصَات  –قاع١  1/12/2019 2019/!/1 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ 

 تع١ًُٝٝ

ايتدزٜب ايرتبٟٛ 

 بٓات -

ا٫غساف ايرتبٟٛ 

 –املدازع  –

ْػاط  –ا٫زغاد 

 ايطايبات
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َتٛضط عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين يف ايكٝاد٠ ايتع١ًُٝٝ اييت اضتهًُٗا قاد٠ املدازع (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايرتب١ٜٛ يف املدازعتطٜٛس ايكٝادات  (       2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين يًكٝادات املدزض١ٝ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 اإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٞ املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

غاغ٬ت ايٛظا٥ف  3خربات  1

 ايتع١ًُٝٝ

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ بسْاَر املًو ي٬بتعاخ 31/12/2019 1/1/2019 ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

َعٗد 

ا٫داز٠ 

 ايعا١َ

ايتطٜٛس املٗين يًكٝاد٠  2

 املدزض١ٝ نفا٠٤ املسس١ً ا٫ٚىل

َٚػسفات ايكٝاد٠ َػسفٕٛ 

 املدزض١ٝ ٚقٝادات املدازع

َسانص ايتدزٜب + 

 املدازع

كضط َايٞ َٔ بٓد - 31/12/2019 1/1/2019

 22131ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ 

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ

 بٓات

ادازات 

ايتعًِٝ 

- 

دٗات 

 خازد١ٝ
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تدزٜب ايكٝادات املدزض١ٝ  3

بايتعإٚ َع َعٗد ا٫داز٠ 

 ايعا١َ

-ايتدزٜب ٚا٫بتعاخ ٫ٜٛدد 31/12/2019 1/1/2019 ا٫داز٠ ايعا١ََعٗد  قاد٠ املدازع

 بٓات

ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ

 -اإلغساف ايرتبٟٛ  زٜا٢٢٢٢ٍ 24/9/2019 22/9/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ قٝادات املدازع ػٜٛد خط١ املدزض١ 4

 -ايكٝاد٠ املدزض١ٝ

 بٓني

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )   

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 اإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝ  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

-سكٝب١ تدزٜب١ٝ  1/4/2019 1/4/2019 ايرتبٟٛايتدزٜب  َعًُات زٜاض ا٭طفاٍ اإلضعافات ا٭ٚي١ٝ 1

 َٝصا١ْٝ

قطِ ايضش١ 

املدزض١ٝ )بٓات 

) 

قطِ زٜاض 

 ا٭طفاٍ

اٚزام عٌُ ٚدٗاش عسض  30/1/2019 20/1/2019 اداز٠ ا٫غساف ايرتبٟٛ َعًُات ايعًّٛ ايػسع١ٝ ايرنا٤ات املتعدد٠ ٚتطبٝكاتٗا 2

 قاع١ تدزٜب يٛسات

اداز٠ ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ)بٓات (

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

 -خط١ عٌُ  -تعُِٝ  2/3/2019 10/9/2019 املدازع َعًُات َبادز٠ نف٤ 3

َٛغٔ -اضتُاز٠ تكِٝٝ 

 دسافٝو تٛعٟٛ

ازغاد ايطايبات 

 بٓات -

 املدازع



 
 

 41 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

َعًُات ايتعًِٝ ايعاّ ٚايرتب١ٝ  دٚز٠ بسْاَر ٜطري ايتعًُٝٞ 4

 اـاص١ يف َدازع ايدَر

قطِ ايرتب١ٝ  زٜا1000ٍ 3/7/2019 3/3/2019 قاع١ ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 -اـاص١

 بٓات

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

َعًُات ايتعًِٝ ايعاّ املًشك١  دٚز٠ يػ١  اإلغاز٠ 5

 بٗا بساَر ايعٛم ايطُعٞ

قطِ ايرتب١ٝ  زٜا1000ٍ 4/9/2019 4/7/2019 املدازع

-اـاص١ 

 بٓات

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

دَر ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف  6

 ايتدزٜظ

-قاع٘ تدزٜب فٗصٙ  15/1/2019 15/1/2019 ا٫غساف ايرتبٟٛ ا٫يَٞعًُات اؿاضب 

ادٚات -دٗاش عسض

 قسطاض١ٝ

ا٫غساف 

غعب١ –ايرتبٟٛ 

اؿاضب 

 بٓات -ا٫يٞ

- 

-قاع٘ تدزٜب فٗصٙ  31/1/2019 31/1/2019 ا٫غساف ايرتبٟٛ َعًُات ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ ايتعًِ ايٓػط 7

ادٚات -دٗاش عسض

 قسطاض١ٝ

ا٫غساف 

 –ايرتبٟٛ 

غعب١ ايًػ١ 

-ا٫لًٝص١ٜ

 بٓات

- 
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  ( -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )   

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايٓػاط  سكا٥ب تدزٜب١ٝ 7/3/2019 3/3/2019 َطسح ا٫داز٠  املعًُني  يف املطسح املدزضٞدٚز٠  1

 -ايجكايف

 بٓني

 املدازع
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1 اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

ٚط١ٝٓ يسفع َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ  تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

 يًُعًُني

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 يكا٤ تسبٟٛ َٛاصفات ا٫ختباز  1

 اؾٝد

اض١ً٦ اختبازات ْٗا١ٜ ايفضٌ  3/1/2019 23/1/2019 َهتب ا٫غساف َعًُٕٛ 8

 ا٫ٍٚ

غعب١ -اإلغساف ايرتبٟٛ

 بٓني-ايعًّٛ 

- 

 َكسزات -سكٝب١ تدزٜب١ٝ  8/10/2019 6/1/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ َعًِ 15 ايتدزٜظ املتُاٜص 2

 دزاض١ٝ

غعب١  –اإلغساف ايرتبٟٛ 

 بٓني-ايعًّٛ 

َسنص  

 ايتدزٜب

تكِٝ ادا٤ َسانص َضادز  3

 ايتعًِ

قطِ ايتذٗٝصات  شٜازات املدازع 30/12/2019 1/1/2019 املسانص املعًُٕٛ

 بٓني  -املدزض١ٝ

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

اٚزام عٌُ _عسض يًُاد٠ ايع١ًُٝ 28/1/2019 28/1/2019 َهتب اإلغساف ايرتبٟٛ َعًُات ايضفٛف نفاٜات ١َٝٓٗ ممٝص٠ 4

 قاع١ فٗص٠-قسطاضٝات_

-غعب١ ايضفٛف 

 بٓات -اإلغساف ايرتبٟٛ

 



 
 

 43 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 ؼطني اضتكطاب املعًُني  ٚإعدادِٖ ٚتأًُٖٝٗٛتطٜٛسِٖ. (   2اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )       

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (  1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

َعًُات زٜاض -قا٥دات ايب١٦ٝ ايضف١ٝ اؾاذب١ 1

 أطفاٍ

قطِ زٜاض  سكٝب٘ تدزٜب١ٝ-َٝصا١ْٝ  11/2/2019 10/2/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 ا٫طفاٍ

قطِ ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

. فٔ ضهب ٣َػسٚع ايٝد املبدع١ 2

 ايساٜصٕ

دٗاش عسض. عسض بٛزبٜٛٓت.  31/1/2019 27/1/2019 اإلغساف ايرتبٟٛ َعًُات ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

يٛسات ناْفظ. يٛح خػب. 

أيٛإ انسًٜو. َاد٠ ايساٜصٕ. 

 أدٚات قسطاض١ٝ

اإلغساف 

ايرتبٟٛ. 

غعب١ ايرتب١ٝ 

ايف١ٝٓ 

 )بٓات(

قطِ ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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قا٥دات املدازع ٚزٜاض  ايطسٜل إىل ايتُٝص املدزضٞ 3

 ا٭طفاٍ

تدزٜب١ٝ دٗاش عسض قاع١  7/11/2019 7/11/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 أدٚات قسطاض١ٝ

َسنص 

ايتُٝص 

 )بٓات(

- 

 

َعًُات املدازع ٚزٜاض  َعاٜري ايتُٝص )ف١٦ يًُعًِ ( 4

 ا٭طفاٍ

قاع١ تدزٜب١ٝ دٗاش عسض  22/11/2019 21/11/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 أدٚات قسطاض١ٝ

َسنص 

ايتُٝص ) 

 بٓات(

- 

َعاٜري ايتُٝص )ف١٦ اـدَات  5

 ايتع١ًُٝٝ (

أَٓا٤  -ٚن٬ٝت املدازع 

املسغدات  -املضادز 

 ايط٬بٝات

قاع١ تدزٜب١ٝ دٗاش عسض  23/11/2019 23/11/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 أدٚات قسطاض١ٝ

َسنص 

ايتُٝص ) 

 بٓات(

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

َعًُات ايًػ١ ايعسب١ٝ يف  ايتك١ٝٓ َٚٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ 6

 املساسٌ ايج٬خ

أق٬ّ/يٛح/دٗاش  30/11/2019 30/10/2019 اداز٠ ا٫غساف

 عسض/اٚزام عٌُ

اداز٠ 

 -ا٫غساف

 بٓات

َسنص 

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني . (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد  ضاعات ايتطٜٛس املٗين  يًُعًُني (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

املعًُني َٔ تًب١ٝ استٝادات تطٜٛس منٛذز ددٜد يف ب١ٝٓ املٓاٖر ايدزاض١ٝ يًتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً ايطايب ، بد٫ً َٔ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً املعًِ يتُهني - املبادز٠ / املػسٚع

 ايط٬ب ٚت١ُٝٓ قدزاتِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ ؼدٜات اؿٝا٠

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايتدطٝط ا٫َجٌ يف َٗازات  1

 ايتعًِ ايٓػط

ايرتب١ٝ ا٭ضس١ٜ  َعًُات

 ٚايضش١ٝ ٚايٓط١ٜٛ

قاع١ فٗص٠ ٚأدٚات تدزٜب  1/1/2019 1/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 ٚقسطاض١ٝ

ايتدزٜب  ا٭غساف ايرتبٟٛ )بٓات (

 ايرتبٟٛ

 

2 

ا٫ٚيٞ بايسعا١ٜ َٔ َعًُٞ  ايتعًِ ايٓػط

 ايرتب١ٝ ا٫ض١َٝ٬

تدزٜب١ٝ سكٝب١ تدزٜب١ ٚقاع١  29/1/2019 27/1/2019 َسنص ايتدزٜب

ٚ1000 

ايتدزٜب  ا٭غساف ايرتبٟٛ )بٓني(

 ايرتبٟٛ

قطِ  -ا٫غساف ايرتبٟٛ  تعُِٝ + سكٝب١ تدزٜب١ٝ 13/2/2019 13/2/2019 ايتدزٜب َعًُٞ ايسٜاعٝات ايتعًِ ايٓػط 3

 بٓني -ايسٜاعٝات
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 ؼطني اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (    1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد  ضاعات ايتطٜٛس املٗين  يًُعًُني (     1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ ) 

 ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝاإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

نُبٝٛتس + دٗاش قاعات تدزٜب +  13/2/2019 11/2/2019 َسنص ايتدزٜب ايهػفٞ ايكاد٠ ايهػفٕٝٛ املطتذدٕٚ ايتأٌٖٝ ايهػفٞ 1

عسض + ادٚات نػف١ٝ + 

 صافسات + سباٍ ٚعضٞ

غعب١ ايٓػاط 

 بٓني-ايهػفٞ 

املعٗد املٗين 

+ داَع١ 

 طٝب١

ػازب دٚي١ٝ يف تعًِٝ  2

 ايضفٛف ا٭ٚي١ٝ

ا٫غساف ايرتبٟٛ  - 12/3/2019 12/3/2019 اإلغساف ايرتبٟٛ املعًُٕٛ

 بٓني -

- 
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 اضتكطاب املعًُني ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖؼطني  (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد  ضاعات ايتطٜٛس املٗين  يًُعًُني (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

اـدَات املكد١َ  تطٜٛس إضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يسفع َطت٣ٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ زفع املطت٣ٛ املٗين يًُعًُني ٚتطٜٛس املٓع١َٛ احملٝط١ بامل١ٓٗ ٚزفع َطت٣ٛ املبادز٠ / املػسٚع

 يًُعًُني

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

بسْاَر ااتطٜٛس املٗين ملعًُٞ  1

 ايًػ١ اإللًٝص١ٜ

اإلغساف  قاع١ تدزٜب، بسٚدهرت، 5/3/2019 2/2/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ َعًُٛ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ

 -ايرتبٟٛ

 بٓني

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 ٚإعدادِٖ ٚتأًِٖٝٗ ٚتطٜٛسِٖ ؼطني اضتكطاب املعًُني (     2اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١  (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني ايهفا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ يًُعًُني (    1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚدٚزٖا يف تعصٜص ايكِٝ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ )ازتكا٤(تعصٜص َػازن١ ا٭ضس٠ يف ايع١ًُٝ  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 -ايٓػاط ايجكايف سكا٥ب تدزٜب١ٝ 7/3/2019 3/3/2019 َطسح ا٫داز٠  املعًُني  دٚز٠ يف املطسح املدزضٞ 1

 بٓني

 املدازع

ٚسد٠ غسان١  تهايٝف ايدٚزات 20/4/2019 11/3/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ زٚاد ايػسان١ باملدازع دٚزات تدزٜب١ٝ 2

املدزض١ َع ا٭ضس٠ 

 ٚاجملتُع)بٓني(

- 
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز  -3
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )    

 ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ ايربْاَر اـاظ باملٖٛٛبني (     2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚػٜٛدٖا (2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ايطًب١ املػازنني يف املطابكات احمل١ًٝعدد  (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

بساَر ايسعا١ٜ املطا١ٝ٥ مبسنص 

 املٖٛٛبني

ايط٬ب املٖٛٛبني يف املدازع 

اييت ٫ٜٛدد بٗا بسْاَر زعا١ٜ 

صباسٞ ٚط٬ب املتٛضط 

 ٚايجاْٟٛ

تهًٝف  -تسغٝح ط٬ب  9/4/2019 29/9/2019 َسنص املٖٛٛبني

 -َٝصا١ْٝ  -َعًُني 

 َطتًصَات تع١ًُٝٝ ٚتك١ٝٓ

َسنص 

املٖٛٛبني

 بٓني -

قطِ 

املٖٛٛبني 

 املدازع -
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (  3اهلدف ايعاّ )      

 عدد املٝدايٝات ٚا٭ٚمس١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ (     1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ٚا٫ٚملبٝاد ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 املطابكات احمل١ًٝعدد ايطًب١ املػازنني يف  (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

أٚملبٝاد ايعًّٛ ٚايسٜاعات  1

 ايج٬خيًُساسٌ 

َدزض١ عبد اهلل بٔ َطعٛد  ط٬ب املساسٌ ايج٬خ.

 ع٢ً املطت٣ٛ ا٫داز٠

َٔ ٪90َػازن١  22/1/2020 20/11/2019

ط٬ب َدازع 

 احملافع١

قطِ ايٓػاط 

ايط٬بٞ ايعًُٞ 

 بٓني-

- 

 

طايبات املسس١ً ايجا١ْٜٛ  يٓتُٝص َعًا 2

 )ايضف ايجاْٞ ٚايجايح ثاْٟٛ (

قاع١ تدزٜب١ٝ دٗاش  4/11/2019 4/11/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

عسض أدٚات 

 قسطاض١ٝ

َسنص ايتُٝص 

 )بٓات

- 



 
 

 52 (م9102هـ ) 0440هـ ـ 0441اخلطة التشغيلية إلدارة التعلين مبحافظة العال للعام املايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (     3اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ٚايط١َ٬ يف املباْٞ املدزض١ٝ ٚاملسافل ايتع١ًُٝٝتطبٝل اغرتاطات ا٭َٔ  (    6اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد بساَر ا٭َٔ ٚايط١َ٬ املدزضٞ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ؼطني ٚضا٥ٌ ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف املباْٞ املدزض١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر ّ

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

قاد٠ املدازع َٚط٪ٚيٛ ايط١َ٬ بٓني  ايًكا٤ ايدٚزٟ 1

 ٚبٓات

 _ايدفاع املدْٞ ا٫َٔ ٚايط١َ٬ )بٓني ( دزٚع تهسِٜ _عٝاف١  28/1/2019 27/1/2019 املطسح

 ايكطاع ايضشٞ

بسْاَر تدزٜيب ع٢ً اضتدداّ ايطفاٜات  2

 اٯي١ٝ

املدازع َٚط٪ٚيٛ ايط١َ٬ بٓني  قاد٠

 / بٓات

 غسن١ ْافهٛ بٓني -ا٫َٔ ٚايط١َ٬ دٗاش عسض + عٝاف١ 28/1/2019 28/1/2019 َطسح ايتعًِٝ

-تدزٜب -ؽطٝط  31/12/2019 1/1/2019 املدازع املدازع تٓفٝر خطط اإلخ٤٬ 3

 شٜازات َٝدا١ْٝ

 -ا٫َٔ ٚايط١َ٬ -قطِ ايطٛاز٨ 

 بٓني   

ايدفاع اهل٬ٍ ا٭محس 

ايدٚزٜات -املدْٞ 

غسن١ -ا٭١َٝٓ 

 ايهٗسبا٤
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (      3اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 املباْٞ املدزض١ٝ ٚاملسافل ايتع١ًُٝٝتطبٝل اغرتاطات ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف  (    6اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

يتٓعِٝ اعُاٍ املكاصف ٚزغ١ عٌُ 

 املدزض١ٝ

اَٝٓات ايضٓادٜل 

 املدزض١ٝ

َاد٠ ايعسض .  نٛادز  10/1/2019 10/1/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 بػس١ٜ

 -خدَات ايط٬ب 

 َكاصف َدزض١ٝ بٓات

 

َط٪٫ٚت املكاصف.   ا٫زغاد ايضشٞ َٚكاصفٓا 2

 َسغدات صشٝات

 ملاد٠ ايع١ًُٝ يًعسض 21/2/2019 21/2/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 نٛادز بػس١ٜ

 -خدَات ايط٬ب 

 َكاصف َدزض١ٝ بٓات

ايػ٪ٕٚ 

 ايضش١ٝ بٓات

 -اذاع١ َدزض١  7/3/2019 3/3/2019 املدازع ط٬ب املدازع تفعٌٝ ايّٝٛ ايعايٞ يًدفاع املدْٞ 3

 بسٚغٛزات

اداز٠ ا٭َٔ ٚايط١َ٬ 

 بٓات-املدزض١ٝ

 ايدفاع املدْٞ

اداز٠ ا٭َٔ ٚايط١َ٬  شٜازات َٝدا١ْٝ 31/12/2019 1/1/2019 املدازع املدازع َدازضٓا أَٔ ٚأَإ 4

 بٓني -املدزض١ٝ
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (    3اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 اغرتاطات ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف املباْٞ املدزض١ٝ ٚاملسافل ايتع١ًُٝٝتطبٝل  (     6اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 ْطب١ املدازع اجملٗص٠ بٛضا٥ٌ ايط١َ٬ (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ؼطني ٚضا٥ٌ ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف املباْٞ املدزض١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر ايتٓفٝرَتطًبات  تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

ا٫َٔ ٚايط١َ٬   تٛفس ضٝاز٠ 23/12/2019 23/12/2018 املدازع مجٝع املباْٞ املدزض١ٝ شٜازات تفكدٜ٘ يًُدازع

 بٓني-

- 

 -شٜازات تفكد١ٜ  31/12/2019 23/12/2018 املدازع املباْٞ املدزض١ٝ ايهٗسبا٤ أخطا٤ ٚكاطس 2

 -بساَر تٛع١ٜٛ 

 بسٚغٛزات

ا٫َٔ 

 بٓني-ٚايط١َ٬

 -غسن١ ايهٗسبا٤

 ايدفاع املدْٞ

يكا٤ دٚزٟ مبط٪ٚيٞ ايط١َ٬ يف  3

 املدازع

َط٪ٚيٛ ايط١َ٬ يف 

 املدازع

 -دٗاش عسض  28/1/2019 27/1/2019 َطسح اداز٠ ايتعًِٝ

 عٝاف١

ا٫َٔ 

 بٓني -ٚايط١َ٬

 -ايدٚزٜات  -املسٚز 

 -اهل٬ٍ ا٭محس 

 -غسن١ ايهٗسبا٤ 

 ايكطاع ايضشٞ
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 -دٗاش عسض  28/1/2019 27/1/2019 َطسح اداز٠ ايتعًِٝ قاد٠ املدازع يكا٤ بكاد٠ املدازع بٓني ٚبٓات 4

 تهسِٜ-عٝاف١ 

ا٫َٔ 

 بٓني -ٚايط١َ٬

 -ايدٚزٜات -املسٚز

 -اهل٬ٍ ا٭محس

 -غسن١ ايهٗسبا٤ 

 ايكطاع  ايضشٞ

ا٫َٔ  اْرتْت 31/12/2019 23/12/2019 ايهرتْٚٞ َط٪ٚيٛ ايط١َ٬ املدزض١ٝ َٓتد٣ َط٪ٚيٛ ايط١َ٬ املدزض١ٝ 5

 بٓني -ٚايط١َ٬

- 

ا٫َٔ  ضٝاز٠ 31/12/2019 20/1/2019 املدازع سساع املدازع شٜازات تفكد١ٜ يًشساضات ا٭١َٝٓ 6

 بٓني -ٚايط١َ٬

 

تكِٜٛ َد٣ ص٬س١ٝ املباْٞ يف  7

 ػٗٝصات ايط١َ٬ املدزض١ٝ

ا٫َٔ  ضٝاز٠ 31/12/2019 23/12/2018 املدازع املدازع املٓػأ٠

 بٓني -ٚايط١َ٬

 

ايتأَني عٔ طسٜل  31/12/2019 1/1/2019 املدازع املدازع تأَني سساضات ا٭َٔ ايضٓاعٞ 8

 غسن١ غب٬

ا٫َٔ 

 بٓني -ٚايط١َ٬

 

َتابع١ َا مت تٛزٜدٙ ٚتسنٝب٘ َٔ  9

 ايط١َ٬أدٗص٠ 

املٓػآت املدزض١ٝ 

 اؿه١َٝٛ ٚاملطتأدس٠

ٚتٛشٜع  -اضت٬ّ  31/12/2019 1/1/2019 املدازع

 ع٢ً املدازع

ا٫َٔ 

 بٓني -ٚايط١َ٬

 املطتٛدعات
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (      3اهلدف ايعاّ )     

 تٓفٝر١ٜ خاص١َ٪غسات  (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚػٜٛدٖا (      2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد ا٭ْػط١  اـاص١ بايطًب١ املٖٛٛبني (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر ايربْاَر بدا١ٜ

 -سكٝب١ تدزٜب١ٝ 10/10/2019 21/9/2019 املدازع ايجا١ْٜٛ ط٬ب ايضف ا٭ٍٚ ثاْٟٛ َٓع١َٛ ا٫خرتاع 1

َطتًصَات تك١ٝٓ 

َكس -ٚتع١ًُٝٝ 

 َٓاضب

-املٖٛٛبني 

 بٓني

 املدازع
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 احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهازؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ  (     3اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ ايربْاَر اـاظ باملٖٛٛبني (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚػٜٛدٖا (      2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 ْطب١ ايطًب١ املًتشكني مبكٝاع َٖٛب٘ (   3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

املػسٚع ايٛطين يًتعسف ع٢ً  1

 ٖـ1439/1440املٖٛٛبني يًعاّ 

-طايبات ايضف)ايجايح 

ايطادع (ا٫بتدا٥ٞ -ايسابع 

 ٚايضف ايجايح َتٛضط

ممج٬ت يًُػسٚع  –بػس١ٜ ) َدٜس٠ ص٬س١ٝ  2/4/2019 16/10/2019 املدازع + قطِ املٖٛٛبات

ؾ١ٓ  –َدزبات ع٢ً املكٝاع –َٓطكات  –

 تطبٝل ا٫ختباز ( 

اْرت ْت اٯت  –طابعات –ادٗصت ساضب 

 قسطاض١ٝ-اسباز  - –تضٜٛس 

ادٚات املكٝاع :  –َكس يتطبٝل املكٝاع 

ا٫ضتُازات َٝصا١ْٝ يًداع١ٝ ٚا٫ع٬ٕ ديٌٝ 

اضتباْات تفطري  –خط١ ش١َٝٓ  –تٓعُٝٞ 

 املكٝاع خطابات تهًٝف يًفسٜل

 -املدازع  املٖٛٛبات

ا٫ع٬ّ 

 ايرتبٟٛ
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املػسٚع ايٛطين يًتعسف ع٢ً  2

 املٖٛٛبني

ايسابع  -ط٬ب ايضف ايجايح 

 ثايح َتٛضط-ايطادع  -

 -َسنص املٖٛٛبني 

 املدزاع

 -تهًٝف َٓطل-ايديٌٝ ايتٓعُٝٞ 10/1/2019 20/10/2019

َطتًصَات تع١ًُٝٝ -تسغٝح ممجًني 

 ٚتك١ٝٓ

قطِ 

املٖٛٛبني

 بٓني -

 -املدازع 

 قٝاع

ايهػف عٔ ايط٬ب املٖٛٛبني  3

 يف ايضف ايسابع ٚاـاَظ

ػٗٝص  -َكس َٓاضب -تسغٝح ط٬ب 19/12/2019 13/10/2019 َسنص املٖٛٛبني ط٬ب ايضف ايسابع ٚاـاَظ

َطتًصَات تك١ٝٓ ٚقسطاض١ٝ  -َكٝاع 

 َعًِ كتط بايهػف -

َسنص 

املٖٛٛبني

 بٓني -

قطِ 

املٖٛٛبني 

املدازع  -

غسن١  -

ايٓكٌ 

 املدزضٞ
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (    3اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ ايربْاَر اـاظ باملٖٛٛبني (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚػٜٛدٖا (      2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ا٭ْػط١  اـاص١ بايطًب١ املٖٛٛبني (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

بسْاَر زعا١ٜ املٖٛٛبني  1

 املدزضٞ

ايط٬ب ايٛاعدٜٔ باملٖٛب١ يف 

 املدازع املٓفر٠ يًربْاَر

َكس  -َعًِ َٖٛٛبني  9/4/2019 25/9/2019 املدازع احملدد٠

خط١ بسْاَر  -َٓاضب 

 ط٬ب -

 -املٖٛٛبني 

 بٓني

املدازع 

 املٓفر٠

ا٫ضبٛع ايٛطين يًُٖٛب١  2

 ٚا٫بداع

اٚيٝا٤  -فتُع املدزض١ 

 اجملتُع احملًٞ -ا٫َٛز 

 -َسنص املٖٛٛبني 

اداز٠ ايتعًِٝ  -املدازع 

 ا٫َانٔ ايعا١َ-

 -خط١ إدسا١ٝ٥  7/3/2019 3/3/2019

َطتًصَات تك١ٝٓ 

َٛاد  -ٚقسطاض١ٝ 

 -تٛشٜعات  -إع١َٝ٬ 

 بساَر تدزٜب١ٝ

 -املٖٛٛبني 

 بٓني

 -املدازع 

 ا٫ع٬ّ
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فتُع املدزض١ َٚا ٜستبط بٗا  اضبٛع املٖٛب١ 3

-2َجٌ  اٚيٝا٤ ا٭َٛز( 

فتُع إداز٠ ايتعًِٝ َٚا 

 -ؼٜٛ٘ َٔ إدازات ٚأقطاّ 

 اجملتُع احملًٞ

 -املدازع  -ايكطِ 

 املٝادٜٔ

-َٝصا١ْٝ  -فسم عٌُ  9/3/2019 3/3/2019

َٛاد  -قسازات تهًٝف 

اع١َٝ٬  ػٗٝصات تك١ٝٓ 

 ٚقسطاض١ٝ

قطِ 

املٖٛٛبات 

 )بٓات (

 -املدازع  

 ا٫ع٬ّ

طايبات املسس١ً املتٛضط١  َٓع١َٛ ا٫خرتاع 4

 ٚايجا١ْٜٛ املٖٛٛبات

 قسازتهًٝف -َٝصا١ْٝ  21/3/2019 3/3/2019 َدزض١ ) َطا٥ٞ (

 -َكس  -يًفسٜل 

دٗاش ساضب  -قسطاض١ٝ 

 -َدزبات -مبًشكات٘ 

غٓط َعدات -طايبات 

 خسدٚات -نٗسبا١ٝ٥ 

قطِ 

املٖٛٛبات 

 )بٓات (

 املدازع
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (      3اهلدف ايعاّ )     

 َٔ ايربْاَر اـاظ باملٖٛٛبنيْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ  (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايتٛضع يف بساَر املٖٛٛبني ٚػٜٛدٖا (     2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايط٬ب املٖٛٛبني املطسعني (  2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايط٬ب اجملتاشٕٚ َكٝاع َٖٛب١  بسْاَر ايتطسٜع 1

%َٔ ايضف ايجايح ٚايطادع 2أع٢ً 

 ا٫بتدا٥ٞ

ؼدٜد ايط٬ب  -تػهٌٝ ؾ١ٓ 3/4/2019 5/1/2019 َسنص ٚقطِ املٖٛٛبني

 َكاب٬ت ٚتسغٝشات-

 -املٖٛٛبني 

 بٓني

قطِ ا٫زغاد 

قطِ   -ٚايتٛدٝ٘ 

 -ا٫ختبازات 

 املدازع

ايطايبات املٖٛٛبات اجملتاشات  ْعاّ ايتطسٜع 2

% َٔ 3يًُػسٚع ايٛطين عُٔ اع٢ً 

 طايبات املًُه١

قاعد٠ بٝاْات يًُسغشني يًتطسٜع  28/11/2019 10/2/2019 قطِ املٖٛٛبات

َٛافكات  -فسٜل تٓفٝرٟ  -

قاعس ادتُاعات  -اٚيٝا٤ اَٛز 

 - ًَف ايتطسٜع -ايًذإ 

 -َكس اختباز  -َٓاٖر دزاض١ٝ 

 ساضب ايٞ َٚسفكات٘ -قسطاض١ٝ 

قطِ 

-املٖٛٛبات

 بٓات

 املدازع
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (     3اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ايطًب١ املطتفٝدٜٔ َٔ ايربْاَر اـاظ باملٖٛٛبني (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ٚا٫ٚملبٝاد (     1ايتفضًٝٞ )   اهلدف  

 عدد ايطًب١ املػازنني يف املطابكات احمل١ًٝ (  2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ا٫ٚملبٝاد ايٛطين يإلبداع  1

 2019ايعًُٞ ابداع 

طايبات املسس١ً املتٛضط١ 

 ٚايجا١ْٜٛ

أدٗص٠ : ساضب  30/3/2019 6/1/2019 املدازع +قطِ املٖٛٛبات

–اْرتْت -َٚسفكات٘ 

-َٛاد اع١َٝ٬ 

َعًَٛات: أدي٘ ـ بٝاْات 

بػسٜ٘ : -طايبات

َط٪٫ٚت َٖٛب١ ـ 

-َػسفات َٖٛب١ ـ 

أدٚات قسطاضٝ٘ َبًؼ 

 َايٞ

قطِ 

 املٖٛٛبات

ا٫ع٬ّ ايرتبٟٛ 

 املدازع -
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 تٓفٝر١ٜ خاص١َ٪غسات  (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تطبٝل اغرتاطات ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يف املباْٞ املدزض١ٝ ٚاملسافل ايتع١ًُٝٝ ( 6اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد بساَر ا٭َٔ ٚايط١َ٬ املدزضٞ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ا٫َٔ  عٝاف١ + دٗاش عسض 25/2/2019 25/2/2019 َطسح ايتعًِٝ سساع املدازع دز٠ٚ ؿساع ا٭َٔ املدزضٞ 1

–ٚايط١َ٬ 

 بٓني 

-  

دٚز٠ دافع ملط٪ٚيٞ ايط١َ٬  2

 املدازع

َط٪ٚيٛ ايط١َ٬ املدزض١ٝ يف 

 املدازع

 -بٓسات  -سكٝب١  10/1/2019 6/1/2019 اداز٠ ايتعًِٝ

 قسطاضٝات

ا٫َٔ 

–ٚايط١َ٬ 

 بٓات

-  
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 يضٝا١ْ مجٝع املباْٞ ٚاملسافل ٚاملعدات ْٚعافتٗا. تٓفٝر بسْاَر غاٌَ ٚفعاٍ ( 5اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ْطب١ املباْٞ ٚاملسافل اييت تػًُٗا ايضٝا١ْ ايدٚز١ٜ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ايربْاَرْٗا١ٜ  بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

-دٗاش ساضب ايٞ  31/12/2019 1/1/2019 ايهرتْٚٞ املدازع َتابع١ ايب٬غات ٚإغ٬قٗا

 اْرتْت

 –قطِ ايطٛاز٨ 

ا٫َٔ ٚايط١َ٬ 

 بٓني -

- 

َتابع١ فشط ٚصٝا١ْ طفاٜات  2

 اؿسٜل ٚادٗص٠ اإلْراز

غسن١  -ضٝاز٠  31/12/2019 23/12/2019 املدازع املدازع

 ايضٝا١ْ

ا٫َٔ ٚايط١َ٬ 

 بٓني -
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )      

 شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ٚا٫ٚملبٝاد . (  2اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 عدد ايطًب١ املػازنني يف املطابكات احمل١ًٝ (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايتعًِٝ قٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

َتطًبات  تازٜذ ايتٓفٝر

 ايتٓفٝر

 دٗات ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ايربْاَرْٗا١ٜ  بدا١ٜ ايربْاَر

 - بٓني -قطِ ايٓػاط ايعًُٞ ايط٬ب 29/8/2020 1/11/2019 املدازع ط٬ب املساسٌ ايج٬خ َطابك١ ع٢ً ا٫خغس َػٝٓا 1

ايط٬ب يف املساسٌ ايدزاض١ٝ َٔ ايضف  دٚزٟ نس٠ ايكدّ 2

 ايطادع ست٢ ايضف ايجايح ثاْٟٛ

غعب١  -ا٫غساف ايرتبٟٛ  دٛا٥ص 3/4/2019 3/3/2019 املدزاع

 ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ )بٓني(

 املدازع

 املدازع ايٓػاط ايط٬بٞ )بٓني( دٛا٥ص 28/11/2019 4/11/2019 املدازع ط٬ب املساسٌ ايتع١ًُٝٝ دٚزٟ نس٠ ايٝد 3
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     - امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )

 شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ٚا٫ٚملبٝاد ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 عدد ايطًب١ املػازنني يف املطابكات احمل١ًٝ . (  2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )    

 ايتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ ايسقُٞ يدعِ تكدّ ايطايب ٚاملعًِ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ٚدٛد فسٜل َعد َع  27/12/2019 1/11/2019 َدازع ايجا١ْٜٛ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ َطابك١ ايسٚبٛت 1

 ا٭دٗص٠

اداز٠ ايتعًِٝ 

ٚقطِ ايٓػاط 

 بٓني-

- 
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )   

 شٜاد٠ املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ٚا٫ٚملبٝاد ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 املطابكات احمل١ًٝعدد ايطًب١ املػازنني يف  (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 املدازع يٓػاط ايجكايف )بٓني ( دٜهٛزات 19/9/2019 8/9/2019 املطسح ايط٬ب املطسح املدزضٞ 1

ايطايب املدزب / تجكٝف  2

 ا٭قسإ

ايٓػاط / ايرباَر  ط٬ب 13/12/2019 25/10/2019 املدازع  ايط٬ب 

 ايعا١َ ٚايتدزٜب بٓني 

- 

ا٭ٚملبٝٝاد ايٛطين ي٬بداع  3

 ايعًُٞ

َسنص  -املدازع  ط٬ب املتٛضط ٚايجاْٟٛ

قطِ  -املٖٛٛبني 

 املٖٛٛبني

ايتطذٌٝ -ايديٌٝ ايتٓعُٝٞ 25/11/2019 25/5/2019

زفع  -ايتدزٜب  -يف ايبٛب١

 ايتشهِٝ-املػازٜع 

 -املدازع  بٓني-قطِ املٖٛٛبني

َ٪ضط١ 

 َٖٛب١
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (   3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )  

 ايتٛضع يف أْػا٤ املباْٞ ٚاملسافل  ايتع١ًُٝٝ (   4اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ْطب١ املدازع امل٪١َٓ بايتذٗٝصات املدزض١ٝ (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 ايتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ ايسقُٞ يدعِ تكدّ ايطايب ٚاملعًِ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

تاَني َطتًصَات تع١ًُٝٝ  1

 يًُدازع

قطِ  َٝصا١ْٝ َٔ ايٛشاز٠ 30/12/2019 1/1/2019 املدزض١ املدازع ٚايط٬ب ٚاملعًُني

ايتذٗٝصات 

 -املدزض١ٝ

 بٓني

ايػ٪ٕٚ 

املاي١ٝ 

باإلداز٠ 

ٚقطِ 

 املػرتٜات
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 ؼطني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ احملفص٠ يإلبداع ٚا٫بتهاز (  3اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايتٛضع يف أْػا٤ املباْٞ ٚاملسافل  ايتع١ًُٝٝ (  4اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (     -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )   

 ايتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ ايسقُٞ يدعِ تكدّ ايطايب ٚاملعًِ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

َب٢ٓ ا٫داز٠ ايس٥ٝطٞ  ز٩ضا٤ ا٫قطاّ اهلاتف ايػبهٞ 1

 ٚايفسعٞ

ػٗٝص ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  28/2/2019 1/11/2018

 يًػبه١ ايداخ١ًٝ

تك١ٝٓ 

املعًَٛات

 بٓني -
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 تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ -4
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 ٚايتكِٜٛتطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ  (   4اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني َعد٫ت أدا٤ ايطًب١ يف ا٫ختبازات احمل١ًٝ (  2اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ق١ُٝ ايفذ٠ٛ بني َتٛضط اختبازات ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٚتٛضط ا٫ختباز ايتشضًٝٞ (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

تكًٝط ايفذ٠ٛ بني اختبازات 

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚاختباز 

 ايتشضًٝٞ ٚايكدزات

ط٬ب ٚطايبات املسس١ً 

 ايجا١ْٜٛ

بٓني ا٫ختبازات ٚايكبٍٛ 

 ٚبٓات

اسضا٥ٝات ْتا٥ر  30/12/2019 1/1/2019

ايجا١ْٜٛ ٚإسضا٥ٝات 

 قٝاع

ا٫ختبازات 

 -ٚايكبٍٛ

 بٓات

اإلغساف 

ايرتبٟٛ 

ٚايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

زدّ ايفذ٠ٛ بني اختبازات  2

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚاختباز 

 ايكدزات ٚايتشضٌٝ

اسضا٥ٝات ايجا١ْٜٛ  30/12/2019 1/1/2019 ا٫ختبازات ٚايكبٍٛ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ

 ايعا١َ ٚقٝاع

ا٫ختبازات 

 -ٚايكبٍٛ

 بٓات

اإلغساف ايرتبٟٛ 

ٚايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ (   4اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛتطٜٛس طسا٥ل ٚأضايٝب  (  3اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ْطب١ املعًُني املطبكني ي٬ضرتاتٝذٝات اؿدٜج١ يف ايتدزٜظ (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتعًِٝ َدٟ اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

اضتدداّ ا٫ف٬ّ ايتع١ًُٝٝ يف 

 دزع ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ

َعًُٛ ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ يف 

 املسسًتني املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ

اإلغساف  اف٬ّ تع١ًُٝٝ 18/3/2019 18/3/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ

-ايرتبٟٛ 

 بٓني

َسنص 

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ (   4     اهلدف ايعاّ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني َعد٫ت أدا٤ ايطًب١ يف ا٫ختبازات احمل١ًٝ ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ايضف ايجاْٞ َتٛضط زٜاعٝات ٚعًّٛ timmsعدد ايطًب١ ايرٜٔ مت إعدادِٖ يف ا٫ختبازات ايدٚي١ٝ  (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايتعًِٝ قٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

تضف١ٝ أٚملبٝاد ايعًّٛ 

ٚايسٜاعٝات ع٢ً َطت٣ٛ 

 ايٛشاز٠

ط٬ب املسس١ً املتٛضط١ 

 ٚايجا١ْٜٛ

قطِ ايٓػاط ايط٬بٞ 

 قافع١ ايع٬

ٚشاز٠  ا٭ض١ً٦ َٔ ايٛشاز٠ 22/1/2019 22/1/2019

 -ايتعًِٝ 

 بٓني

َ٪ضط١ 

املًو عبد 

ايعصٜص 

 َٖٛب١

طًب١ ايضف ايسابع ٚايجاْٞ  Timmsإختبازات اٍ  2

 َتٛضط

اؾٛد٠ ٚقٝاع  - 30/12/2019 2019/!/1 املدازع 

 -ا٫دا٤ بٓني 

 بٓات

ا٫ختبازات 

 ٚايكبٍٛ
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 تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ (   4اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ٚايتكِٜٛتطٜٛس طسا٥ل ٚأضايٝب ايتعًِٝ  (  3اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

َعًُات -قا٥دات-َػسفات املعاٜري ايُٓا١ٝ٥

 زٜاض أطفاٍ

سكٝب١ -َٝصا١ْٝ 5/2/2019 3/2/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

 عسض بسٚدهرت-تدزٜب١ٝ

قطِ  قطِ زٜاض ا٭طفاٍ

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

َعًُات ايًػ١ ايعسب١ٝ يف  بٓا٤ اض١ً٦ ا٫ختبازات 2

 املسس١ً ايجا١ْٜٛ

اٚزام عٌُ / أق٬ّ/دٗاش عسض /  27/2/2019 27/1/2019 اداز٠ ا٫غساف ايرتبٟٛ

 مناذز أض١ً٦ يٛح

قطِ  اداز٠ ا٫غساف )بٓات (

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

تضُِٝ اـطط ايع٬د١ٝ  3

 يط٬ب ايضفٛف ٚا٭ٚي١ٝ

اٚزام -عسض يًُاد٠ ايع١ًُٝ  4/9/2019 4/9/2019 َهتب اإلغساف ايرتبٟٛ َعًُات ايضفٛف

 قسطاضٝات_قاع١ فٗص٠_عٌُ 

-غعب١ ايضفٛف ا٭ٚي١ٝ

 بٓات -اإلغساف ايرتبٟٛ

- 
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 ٚايتكِٜٛ ايتعًِٝ ٚأضايٝب املٓاٖر تطٜٛس (    5ايعاّ )       اهلدف

 ايسابع ايضف PIRLS ايكسا٠٤ يف ايدٚي١ٝ ا٫ختبازات يف ايطًب١ ْتا٥ر َتٛضط (    4امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايدٚي١ٝ ا٫ختبازات يف ايطًب١ أدا٤ َعد٫ت ؼطني ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 pisa ايكسا٠٤ يف ايدٚي١ٝ ا٫ختبازات يف إعدادِٖ مت ايرٜٔ ايطًب١ عدد (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر ايتٓفٝر تازٜذ

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ايربْاَر ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ

 

1 

 ايسابع ايضف يف ايطًب١ تكِٜٛ

 ايكسا٠٤ يف

اؾٛد٠ ٚقٝاع  - 2019/   12/  30 2019/  1/  1 املدازع ايسابع ايضف طًب١

-بٓني –ا٫دا٤ 

 بٓات

 ا٫ختبازات

 ٚايكبٍٛ
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 تطٜٛس املٓاٖر ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ (  4اهلدف ايعاّ )     

 تٓفٝر١ٜ خاص١َ٪غسات  (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تطٜٛس طسا٥ل ٚأضايٝب ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ (  3اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ْطب١ ا٫ختبازات املتٛافك١ َع ددٍٚ املٛاصفات (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 َعاٜري نٌ ض١ٓ دزاض١ٝتطٜٛس ْعاّ يًتكِٜٛ ايػاٌَ يًُكسزات ا٭ضاض١ٝ يتشدٜد ايفذ٠ٛ بني َطت٣ٛ ايط٬ب ٚاملتٛقع سطب  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

بٓا٤ اض١ً٦ ا٫ختبازات ٚفل ددٍٚ  1

 املٛاصفات

اٚزام عٌُ ٚدٗاش عسض  27/2/2019 27/2/2019 اداز٠ ا٫غساف ايرتبٟٛ َعًُات ايعًّٛ ايػسع١ٝ

مناذز أض١ً٦ ٚأدٛب١  

 يٮعٛاّ ايطابك١

 اإلغساف ايرتبٟٛ 

 )بٓات (

ايتدزٜب      

 ايرتبٟٛ

ػٜٛد ا٫ختبازات يًُسس١ً  2

 املتٛضط١

مناذز ا٭ض١ً٦  ددٍٚ  30/4/2019 1/1/2019 املدازع بٓني ٚبٓات طايبات املسس١ً املتٛضط١

 َٛسد ي٬ختبازات

ا٫ختبازات ٚايكبٍٛ 

 )بٓات(

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

ػٜٛد ا٫ختبازات يًُسس١ً  3

 املتٛضط١

مناذز ا٭ض١ً٦  ددٍٚ  30/4/2019 1/1/2019 املدازع بٓني ط٬ب املسس١ً املتٛضط١

 َٛسد ي٬ختبازات

ا٫ختبازات ٚايكبٍٛ 

 )بٓني (

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ
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 يًطًب١تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ -5
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ا٭ضس املػازن١ يف ا٭ْػط١ املدزض١ٝ مبدازع ايتعًِٝ ايعاّ (    2امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 بٓا٤ قٓٛات اتضاٍ فعاي١ َع ا٭ضس٠ (      4اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايرباَر املدزض١ٝ ٚا٭ْػط١ اييت تػازى فٝٗا ا٭ضس٠ (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص َػازن١ ا٭ضس٠ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚدٚزٖا يف تعصٜص ايكِٝ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ )ازتكا٤( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر ايتٓفٝر َتطًبات تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ممهٓات تٓفٝر اـط١  1

 ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ملبادز٠ ازتكا٤

قاع١ تدزٜب / دٗاش عسض /  4/9/2019 2/9/2019 َسنص ايتدزٜب زا٥دات ايػسان١

 أدٚات قسطاض١ٝ 

ٚسد٠ ازتكا٤ 

 بٓات

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (   5ايعاّ )      اهلدف 

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (     1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١. ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ا٭ْػط١ املطبك١ يف ايّٝٛ ايٛطينعدد  (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ا٫ستفا٤ بايّٝٛ ايٛطين  1

 يًًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

ايٓػاط  ايدعِ املادٟ 30/1/2020 23/9/2019 املدازع ٚا٫داز٠ ط٬ب املدازع

ايط٬بٞ 

ا٭ضس٠ 

ٚاجملتُع 

 )بٓني

اإلدازات 

ايتع١ًُٝٝ 

ٚامل٪ضطات 

 اؿه١َٝٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )      

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (     1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ. ( 3اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ٚاييت تكاّ خ٬ٍ ايّٝٛ ايدزاضٞ عدد ايرباَر ٚا٭ْػط١ اي٬صف١ٝ (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 َات املطاْد٠ؽفٝف ا٫عبا٤ ا٫داز١ٜ عٔ املعًُني ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝ يغُإ ايرتنٝص ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يتكًٌٝ ايتهايٝف ٚؼطني اؾٛد٠ يًدد املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

ايرتبٝ٘ ايبدْٝ٘ املعصشٙ يضش١ 

 ايطايب٘

ايطاس٘ ايدخًٝ٘  طايبات مجٝع املساسٌ ايدزضٝ٘

/اـازجي٘ / ايضاي١ 

 ايسٜاعٝ٘.

أدٚات زٜاعٝ٘ / ادٗصٙ  17/4/2019 27/8/2019

زٜاعٝ٘ / ادٚات يعاب 

 سسنٝ٘

ايتعًِٝ قطِ إداز٠ 

 بٓات-ايٓػاط  

 

٫ب تٛب / ناَريا /  6/1/2019 11/9/2018 مجٝع َدازع احملافع١ طايبات ايتعًِٝ ايعاّ بسْاَر ايتضُِٝ ايفين 2

 اٚزام

-مجٝع املدازع 

 بٓات

قطِ ْػاط 

 ايطايبات

اٚملبٝاد اـط ايعسبٞ ٚايسخسف١  3

 ا٫ض١َٝ٬

اٚزام / نساضات / ٚزم  6/1/2019 11/9/2018 َدازع ايتعًِٝ ايعاّ طايبات ايتعًِٝ ايعاّ

 َكٗس / قضبات / سرب

َدازع ايتعًِٝ 

  ايعاّ

قطِ ْػاط 

 ايطايبات
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اٚملبٝاد ايسضِ ٚايتضٜٛس  4

 ا٫غهًٝٞ

نساع / اق٬ّ زصاظ  6/1/2019 11/9/2018 َدازع ايتعًِٝ ايعاّ طايبات ايتعًِٝ ايعاّ

 / ايٛإ

َدازع ايتعًِٝ 

  ايعاّ

قطِ ْػاط 

 ايطايبات

قطِ ْػاط  ْط َطسسٞ 6/1/2019 11/9/2018 اداز٠ ايتعًِٝ يًبٓات طايبات ايتعًِٝ ايعاّ املطسح املدزضٞ 5

 ايطايبات

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )      

 ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضْٞطب١ ايطًب١ املػازنني يف  (     1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 .ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١ ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ْطب١ ايطًب١ املػازن١ يف بساَر املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تطٜٛس ايتعًِٝ ا٫بتدا٥ٞ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

ط٬ب املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ يف  ايتُهني ا٫دتُاعٞ

 َدازع ايتعًِٝ ايعاّ

ايٓػاط  تعإٚ ا٭ضس٠ ٚاجملتُع 20/12/2019 29/9/2019 املدازع

ايط٬بٞ 

ا٫ضس٠ 

ٚاجملتُع 

 بٓني

املػازنات 

 اجملتُع١ٝ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )      

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ.شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١  (3اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 عدد ايرباَر ٚا٭ْػط١ اي٬صف١ٝ ٚاييت تكاّ خ٬ٍ ايّٝٛ ايدزاضٞ (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 -تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

اؿفٌ اـتاَٞ ٚ تهسِٜ  1

 املتُٝصٜٔ

-ايٓػاط ايجكايف دٛا٥ص ٚ ٖداٜا 4/4/2019 3/4/2019 املطسح ايط٬ب 

 بٓني

 املدازع

ثا١ْٜٛ ايٛيٝد بٔ  ايط٬ب َٓافطات ايًػ١ ايعسب١ٝ  2

 عبداملًو

ايٓػاط ايجكايف  سكا٥ب تدزٜب١ٝ 23/9/2019 22/9/2019

 )بٓني 

ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ

ايٓػاط ايجكايف  َٓض١ 17/10/2019 14/10/2019 املطسح  ايط٬ب  املٗازات ا٫دب١ٝ  3

 )بٓني 

ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ. (      3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايرباَر ٚا٭ْػط١ اي٬صف١ٝ ٚاييت تكاّ خ٬ٍ ايّٝٛ ايدزاضٞ (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايع١ًُٝ تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

  3ّ  2َدازع دًٛب ايب٧ٝ٦ )ّ دًٛب ايب٦ٝٞ 1

 (1خ

ْػاط ايطايبات   أدٗص٠ دًٛب ايب٦ٝٞ 4/4/2019 10/9/2017 َدازع دًٛب ايب٦ٝٞ

 بٓات-

 املدازع

ايتضاَِٝ ث٬ث١ٝ ا٭بعاد  2

3D()ٛا٫يهط 

ٚدٛد ا٭دٗص٠  َٚػازن١  29/8/2019 1/11/2018 املدازع ط٬ب ملساسٌ ايج٬خ

 ايط٬ب

اداز٠ ايتعًِٝ قطِ 

ايٓػاط ايط٬بٞ 

 بٓني-

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١. (     1اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 ْطب١ ايطًب١ املػازن١ يف بساَر املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص َػازن١ ا٭ضس٠ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚدٚزٖا يف تعصٜص ايكِٝ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ )ازتكا٤( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايعٓا١ٜ باملٛاقع ا٫ثس١ٜ  1

 ايٛط١ٝٓ

ايفسم  باصات ْكٌ ايط٬ب 31/3/2019 16/1/2019 املٛاقع ا٫ثس١ٜ ٚايرتاث١ٝ ايط٬ب

 -املدزض١ٝ

 بٓني

غعب١ 

ايٓػاط 

 ايهػفٞ

ناَريات فٝدٜٛ + بساَر  22/9/2019 8/9/2019 َسنص ايتدزٜب ايهػفٞ ايط٬ب َٓافطات ايتُٝص ايهػفٞ 2

 َْٛتاز

ايفسم 

املدزض١ٝ 

 بٓني-

غعب١ 

ايٓػاط 

 ايهػفٞ

ْصا١ٖ ) يًتجكٝف ٚايتدزٜب  3

 بكِٝ ْصا١ٖ

إداز٠ تعًِٝ  ط٬ب  31/1/2019 6/1/2019 املدازع  ايط٬ب

 ايع٬

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (      5اهلدف ايعاّ )     

 ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ. (      3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتع١ًُٝٝاإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني ٚايكٝادات  املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

املدازع املعصشٙ يًطًٛى  1

 ا٫جيابٞ

طايبات مجٝع َساسٌ ايتعًِٝ 

 ايعاّ

اضتُازات سضس  6/3/2019 10/9/2019 املدازع

تعُِٝ ٫ْط٬م 

املطابك١ ٚاضتباْات 

تكِٝٝ خط١ شٜازات 

 إغسافٝ٘

ازغاد 

 -ايطايبات 

 بٓات

اإلغساف 

 ايرتبٟٛ

املدازع املعصشٙ يًطًٛى  2

 ا٫جيابٞ

 -خط١ -ايتعُِٝ  6/3/2019 10/9/2019 املدازع ط٬ب َساسٌ ايتعًِٝ ايعاّ

 -اضتُاز٠ َتابع٘ 

 بٝإ سضس

ازغاد ايط٬ب 

 بٓني –

املدازع 

ٚا٫ع٬ّ 

ايرتبٟٛ 

ٚايػسان١ 

  اجملتُع١ٝ
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بسْاَر زفل ـفض ايعٓف يف  3

 املدازع

ايطايبات ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛز 

 ٚاملعًُات

ٚزش عٌُ ٚتعُِٝ  21/1/2020 16/9/2019 املدازع

ٚاضتُازات سضس 

 اؿا٫ت َعسض

ازغاد 

 –ايطايبات 

 بٓات 

املدازع 

ٚا٫ع٬ّ 

ايرتبٟٛ 

ٚايػسان١ 

 اجملتُع١ٝ 

أٚيٝا٤  -ط٬ب مجٝع املساسٌ  ايعٓف يف املدازع زفل ـفض 4

 َعًُني -أَٛز 

 -ايتعُِٝ بايتٓفٝر  21/1/2020 16/9/2019 املدازع

 اضتُاز٠ َتابع٘

ازغاد ايط٬ب 

 بٓني –

املدازع 

ٚا٫ع٬ّ 

ايرتبٟٛ 

ٚايػسان١ 

  اجملتُع١ٝ

َدزب١ -قا١ُ٥ امسا٤  20/2/2019 10/9/2019 املدازع ايطايبات يف مجٝع املساسٌ خطٛاتٞ يًٓذاح 5

تعُِٝ ببدا١ٜ -

-خط١ -ايربْاَر 

-اضتُاز٠ قٝاع 

 يكا٤-ٚزش عٌُ 

ازغاد 

 –ايطايبات 

 بٓات

 املدازع
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (   5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (-امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ايدعِ املدزض١ٝ يًطًب١ املعسعني يًدطس.ا٭خر بأْع١ُ  ( 2اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

استٝادات املعًُني َٔ تًب١ٝ تطٜٛس منٛذز ددٜد يف ب١ٝٓ املٓاٖر ايدزاض١ٝ يًتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً ايطايب ، بد٫ً َٔ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً املعًِ يتُهني  املبادز٠ / املػسٚع

 ايط٬ب ٚت١ُٝٓ قدزاتِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ ؼدٜات اؿٝا٠

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايطايبات ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛز  اإلزغاد ٚقت ا٫شَات 1

 ٚاملعًُات

َٓطك٘ َٚدزب١ ٚاضتُازات تكِٝٝ  9/8/2019 19/2/2019 املدازع

 ٚتعُِٝ ٚسضس امسا٤

ازغاد ايطايبات 

 بٓات  -

املدازع + 

ايػسان٘ 

 اجملتُع١ٝ 

ط٬ب َساسٌ ايتعًِٝ  ط٬ب َساسٌ ايتعًِٝ ايعاّ اإلزغاد ٚقت ا٫شَات 2

 ايعاّ

 -اضتُازات سضس  -ايتعُِٝ  9/8/2019 19/2/2019

 قٝاعاضتُاز٠ -خط١ تٓفٝر١ٜ 

ا٫زغاد 

 -ايط٬بٞ

 بٓني

املدازع + 

ايػسان٘ 

 اجملتُع١ٝ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ا٫خر بأْع١ُ ايدعِ املدزض١ٝ يًطًب١ املعسعني يًدطس . ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ْطب١ املدازع املطبك١ يرباَر ايضش١ املدزض١ٝ (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

قاعسات ٚبساَر  30/12/2019 17/1/2019 املدازع ٚايسٚعات ايطايبات تفعٌٝ ا٭ٜاّ ايعامل١ٝ يًضش١ 1

 تٛع١ٜٛ

املدازع عٔ طسٜل املسغد 

ايضشٞ َٚطاْدٜ٘ ) بٓني 

 بٓات ( -

املسانص ايضش١ٝ 

 اٚ داَع١ طٝب١

تفعٌٝ ا٭ٜاّ ايعامل١ٝ يًضش١  2

 سطب َاٜسد َٔ ايٛشاز٠

 قاعسات  ٚبساَر 30/12/2019 17/1/2019 املدازع ايط٬ب

 تٛع١ًٜٛ

قطِ ايػ٩ٕٛ ايضش١ٝ 

 بٓات ( –املدزض١ًٝ )بٓني 

املدازع ٚايسٚعات  

ٚاملسانص ايضش١ٝ 

 ٚداَع١ طٝب١

ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ يربْاَر ْٛز  3

 يًػ٩ٕٛ ايضش١ٝ املدزض١ٝ

ايضش١ٝ  قطِ ايػ٩ٕٛ بسْاَر تدزٜيب   27/4/2019 21/2/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ املسغد ايضشٞ

 بٓني ( –املدزض١ًٝ )بٓات 

 ايدعِ ايفين
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ ( -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ. (      3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايرباَر ٚا٭ْػط١ اي٬صف١ٝ ٚاييت تكاّ خ٬ٍ ايّٝٛ ايدزاضٞ (    3َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

استٝادات املعًُني َٔ تًب١ٝ تطٜٛس منٛذز ددٜد يف ب١ٝٓ املٓاٖر ايدزاض١ٝ يًتشٍٛ مٛ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً ايطايب ، بد٫ً َٔ ايتعًِٝ املعتُد ع٢ً املعًِ يتُهني  املبادز٠ / املػسٚع

 ايط٬ب ٚت١ُٝٓ قدزاتِٗ ع٢ً َٛاد١ٗ ؼدٜات اؿٝا٠

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

طايبات املسس١ً املتٛضط١  ثكاف١ اؿٛاز َٚٗازات ا٫تضاٍ

 ٚايجا١ْٜٛ

ْػاط  سكا٥ب تدزٜب١ٝ 4/4/2019 9/9/2018 املدازع

ايطايبات 

 بٓات-

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايضاؿ١.ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ  ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ )  

 ْطب١ ايطًب١ املػازن١ يف بساَر املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 إجياد بسْاَر تجكٝفٞ عٔ ا٫ضتجُاز ٚزٜاد٠ ا٭عُاٍ يدٟ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر ايتٓفٝرَتطًبات  تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

اغساض تساث١ٝ + ناَريات  13/10/2019 15/9/2019 املدازع ايط٬ب َٗسدإ ايرتب١ٝ ايهػف١ٝ

 تضٜٛس

ايفسم 

 -املدزض١ٝ

 بٓني

غعب١ 

ايٓػاط 

 ايهػفٞ
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 ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١تعصٜص ايكِٝ  (     5اهلدف ايعاّ )      

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 .شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ ( 3اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

ايٓػاط  َٓض١ 5/9/2019 1/9/2019 ثا١ْٜٛ ايضدٜل  ايط٬ب اؿٛازات ايط٬ب١ٝ

ايجكايف 

 )بٓني (

 املدازع

طايبات املسس١ً املتٛضط١  أٚملبٝاد ايًػ١ ايعسب١ٝ 2

 ٚاملسس١ً ايجاْٟٛ

املدزض١ / تضفٝات  يف 

 اإلداز٠

ٚزش عٌُ دٚزات يتُٓٝ٘  30/11/2019 6/11/2019

َٗازات ايطايب١ يف ايًػ١ 

 ايعسب١ٝ

إداز٠ تعًِٝ 

قطِ 

ايٓػاط 

 بٓات

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5ايعاّ )      اهلدف 

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١. ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ايطًب١ املػازن١ يف بساَر املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ْٝطب١  (     2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ ) 

 تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 

1 

ايٓػاط ايط٬بٞ  ايدعِ املادٟ 13/12/2019 10/12/2019 املدازع ط٬ب املدازع بٝع١ ٤٫ٚٚ

ا٭ضس٠ ٚاجملتُع 

 بٓني

ايكطاعات 

 اؿه١َٝٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (  -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 .شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ ( 3ايتفضًٝٞ )   اهلدف

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص ايضٛز٠ اير١ٖٝٓ عٔ ايتعًِٝ قٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر ايتٓفٝرتازٜذ 

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ا٭طفاٍ يف -َعًُات ايتعًِ باملػازٜع 1

 زٜاض ا٭طفاٍ

-سكٝب١ تدزٜب١ٝ -َٝصا١ْٝ  16/9/2019 16/9/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ

-اضتُازات تٓفٝر-أٚزام عٌُ

 اضتُازات َتابع١

قطِ زٜاض 

 ا٭طفاٍ

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ

َعًُات ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ  فٔ ايتعصٜص يف زفع ايتشضٌٝ 2

ٚايعًّٛ املطًه١ٝ ٚايعًّٛ 

 اإلدا١ٜ

َهتب ا٫غساف 

 ايرتبٟٛ

 ا٫غساف ايرتبٟٛ اٚزام  _ًَفات _دٗاش عسض  14/1/2019 14/1/2019

 )بٓات (

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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َدازع املسس١ً  ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ أضبٛع ايفغا٤ 3

 ايجا١ْٜٛ

قطِ ايٓػاط  َػازن١ ايط٬ب 29/8/2020 1/11/2019

 بٓني-ايعًُٞ 

- 

إداز٠ تعًِٝ قطِ  دٚزات ٚزغات عٌُ 27/3/2019 1/1/2019 املدزض١ طايبات املسس١ً ايجا١ْٜٛ أٚملبٝاد ايتازٜذ ايٛطين 4

   بٓات ايٓػاط

 املدازع

اداز٠ ا٫َٔ  زصف َهإ ٤َٞٗ يًُػٞ 30/12/2019 10/2/2019 َدازع ايبٓات َدازع ايبٓات املػٞ سٝا٠ 5

ٚايط١َ٬ املدزض١ٝ 

 بٓات-

 ايبًد١ٜ

طايبات املسس١ً املتٛضط١  املٗازات ا٫دب١ٝ 6

 ٚايجا١ْٜٛ

دٚز٠ تدزٜب١ٝ /سكٝب١ تدزٜب١ٝ /  4/4/2019 9/9/2018 املدازع

َطتًصَات َهتب١ٝ /ساضب ايٞ 

 /دٗاش عسض

ْػاط ايطايبات 

 بٓات -

- 

سكٝب١ تدزٜب١ٝ /دٚز٠ تدزٜب١ٝ/  4/4/2019 9/9/2018 املدازع طايبات املسس١ً ايجا١ْٜٛ زٜادٟ 7

َطتًصَات َهتب١ٝ/ ساضب ايٞ 

 /دٗاش عسض/اْرتْت

ْػاط ايطايبات 

 بٓات -

- 
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (     5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (  -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 .شٜاد٠ ايكدزات ايتٓافط١ٝ يًطًب١ ٚت١ُٝٓ َٗازاتِٗ ٚتعصٜص ددازتِٗ ( 3اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

طايبات مجٝع املساسٌ  امل٪متس ايعًُٞ 1

 ايتع١ًُٝٝ

َدزبات / سكا٥ب تدزٜب١ٝ /  3/11/2019 6/1/2019 املدازع

 ْجسٜات

ْػاط 

 -ايطايبات

 بٓات

 املدازع

َدزبات / سكا٥ب تدزٜب١ٝ /  3/11/2019 6/1/2019 املدازع مجٝع املساسٌ ايتع١ًُٝٝ يًعًّٛ ٚايسٜاعٝاتا٭ٚملبٝاد ايٛطين  2

 َٓطكات / ْجسٜات

ْػاط 

 -ايطايبات

 بٓات

 املدازع
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طايبات املسسًتني  املتٛضط١  ؼدٟ ايربفٝات 3

 ٚايجا١ْٜٛ

تدزٜب١ٝ /  َدزبات / سكاٜب 3/11/2019 6/1/2019 املدازع

أدٗص٠ ) دٛا٫ت / ساضب 

 آيٞ ( ْجسٜات

ْػاط 

 -ايطايبات

 بٓات

 املدازع

طايبات مجٝع املساسٌ  ع٢ً ا٭خغس َػٝٓا 4

 ايدزاض١ٝ

ْػاط  ْجسٜات / َٓطكات 14/4/2019 6/1/2019 املدازع

 -ايطايبات

 بٓات

 املدازع
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 ا٭ضاض١ٝ يًطًب١تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات  (     5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ ( -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )   

 بٓا٤ قٓٛات اتضاٍ فعاي١ َع ا٫ضس٠ . (1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 ْطب١ اْتعاّ سغٛز ايطًب١ خ٬ٍ ايعاّ ايدزاضٞ (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تطٜٛس ايتعًِٝ ا٫بتدا٥ٞ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

اإلغساف  - 12/2/2019 12/2/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ املعًُٕٛ ايغبط املدزضٞ 1

ايرتبٟٛ

 بٓني -

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )      

 ْطب١ ايطًب١ املػازنني يف ا٭ْػط١ غري ايضف١ٝ خازز ايّٝٛ ايدزاضٞ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١. ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 اإلطاز ايػاٌَ يًتطٜٛس املٗين املطتُس يًُعًُني ٚايكٝادات ايتع١ًُٝٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

تعُِٝ + سكٝب١  - 16/1/2019 16/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ َعًُٞ ايسٜاعٝات املعًِ ايكد٠ٚ 1

 تدزٜب١ٝ

اإلغساف 

 -ايرتبٟٛ

غعب١ 

 -ايسٜاعٝات 

 بٓني

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 تعصٜص ايكِٝ ٚاملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًطًب١ (    5اهلدف ايعاّ )      

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 ت١ُٝٓ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  ٚاملٛاط١ٓ ايضاؿ١. ( 1اهلدف  ايتفضًٝٞ ) 

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

مجٝع ايطايبات يف املساسٌ  ايعٌُ ايتطٛعٞ يف املٝدإ ايرتبٟٛ 1

 ايدزض١ٝ

إداز٠ تعًِٝ قطِ  اعُاٍ تطٛعٝ٘ 4/1/2019 27/8/2019 املدزض٘

 ايٓػاط )بٓات (

- 

دٚزٙ  ايعٌُ ايتطٛعٞ يف ايرتبٟٛ )  2

 نْٛٞ عطا٤ (

قاع١ امل٪متسات إداز٠  َٓطكات ايعٌُ ايتطٛعٞ

 تعًِٝ قطِ ايٓػاط

بسٚدهرت / اٚزام /  11/2/2019 10/2/2019

اق٬ّ /  َدزب٘ / 

 عسٚض َس٥ٝ٘

إداز٠ تعًِٝ قطِ 

 ايٓػاط )بٓات (

 

اإلغساف  - 28/1/2019 28/1/2019 ايتدزٜب ايرتبٟٛ املعًُني ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ 3

 بٓني -ايرتبٟٛ

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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املدازع / َكسات  ايط٬ب َٗازات اؿٝا٠ ) َٗازاتٞ ( 4

 ايتدزٜب

َدزبني / َعًُني /  22/10/2019 18/10/2019

 ط٬ب

ايٓػاط / ايرباَر 

ايعا١َ ٚايتدزٜب 

 )بٓني

 َدزبني

اش عسض غسف١ ٗد 5/2/2019 5/2/2019 َهتب ا٫غساف ٚن٬ٝت ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ ٚزغ١ عٌُ بعٓٛإ متٝصٟ يف سغٛزٟ 5

 فٗصٙ

 –ا٫غساف ايرتبٟٛ 

ْعاّ  –بٓات 

 املكسزات

- 
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 تعصٜص قدز٠ ْعاّ ايتعًِٝ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ -6
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 تعصٜص قدز٠ ْعاّ ايتعًِٝ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ (      6اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 اضتعدادات ايطًب١ ي٬يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ ٚايت١٦ٝٗ يطٛم ايعٌُ.ؼطني  (     2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايرباَر املػرتن١ بني املدازع ايجا١ْٜٛ ٚايكطاعات ا٭خس٣ (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تعصٜص املػازن١ يف املطابكات ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 -ط٬ب  -َعًُني  5/2/2019 13/1/2019 املدازع  ايط٬ب  ا٫ٚملبٝاد ايٛطين يًتازٜذ 1

 ادٗص٠ نُبٝٛتس

إداز٠ تعًِٝ 

-ايع٬ 

 بٓني
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 ْعاّ ايتعًِٝ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ تعصٜص قدز٠ (     6اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ؼطني اضتعدادات ايطًب١ ي٬يتشام بايتعًِٝ ايعايٞ ٚايت١٦ٝٗ يطٛم ايعٌُ. (      3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ ) 

 إجياد بسْاَر تجكٝفٞ عٔ ا٫ضتجُاز ٚزٜاد٠ ا٭عُاٍ يدٟ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايٛطين بسٜاد٠ ا٫ٚملبٝاد  1

 ا٫عُاٍ

إداز٠ تعًِٝ  ط٬ب املدازع  21/2/2019 13/1/2019 املدازع  ايط٬ب 

 بٓني -ايع٬

- 
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 تعصٜص قدز٠ ْعاّ ايتعًِٝ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات ضٛم ايعٌُ (      6اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (    -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تطبٝل ْعَُٛعاٜري اؾٛد٠  (     2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 بساَر اؾٛد٠ املٓفر٠ يف ا٫داز٠  عدد (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

 - خد١َ املطتفٝد  - 31/12/2019 2019/!/1 إداز٠ ايتعًِٝ  املطتفٝد ايداخًٞ ٚاـازدٞ  َسنص خد١َ املطتفٝد 1
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 تٜٓٛع َضادز متٌٜٛ َبتهس٠ ٚؼطني ايهفا٠٤ املاي١ٝ يكطاع ايتعًِٝ -7
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 ٚؼطني ايهفا٠٤ املاي١ٝ يكطاع ايتعًِٝتٜٓٛع َضادز متٌٜٛ َبتهس٠  (     7اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 زفع نفا٠٤ أدا٤ اإلدازٜني ٚايفٓٝني ٚؼطني إْتادٝتِٗ (   2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 ْطب١ تٓفٝر بساَر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ (   2َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

اـط١ ايتػػ١ًٝٝ إلداز٠  1

 ايتعًِٝ

ايتدطٝط  - 31/12/2019 1/1/2019 اداز٠ تعًِٝ ايع٬ دٝع ا٫قطاّ يف ا٫داز٠

ٚاملعًَٛات

 بٓني -

أقطاّ 

 ا٫داز٠

ايتدطٝط  - 31/12/2019 1/1/2019 اداز٠ تعًِٝ ايع٬ دٝع ا٫قطاّ يف ا٫داز٠ تكازٜس اـط١ ايتػػ١ًٝٝ 2

ٚاملعًَٛات

 بٓات -

أقطاّ 

 ا٫داز٠
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 تٜٓٛع َضادز متٌٜٛ َبتهس٠ ٚؼطني ايهفا٠٤ املاي١ٝ يكطاع ايتعًِٝ (    7اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (  - امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )    

 زفع نفا٠٤ أدا٤ اإلدازٜني ٚايفٓٝني ٚؼطني إْتادٝتِٗ (     2اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ضاعات ايتطٜٛس املٗين يًُٛظفني ٚاملٛظفات اإلدازٜني. (    1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ ) 

 - املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر ايتٓفٝرتازٜذ 

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ت١ُٝٓ قدزات املٛظفات  1

ا٫دازٜات عٔ طسٜل ايرباَر 

 ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ

 دٗاش عسض )بسٚدهرت(  - 31/12/2019 1/1/2019 املدازع املٛظفات ا٫دازٜات

 دٗاش ٫ب تٛب -

 اْرتْتغبه١  -

ادٚات قسطاض١ٝ)اق٬ّ  -

 ٚزم(  -

 طابع١ يٝصز  -

ٚسد٠ 

تطٜٛس 

املٛازد 

 -ايبػس١ٜ

 بٓات

 

 املدازع
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 تٜٓٛع َضادز متٌٜٛ َبتهس٠ ٚؼطني ايهفا٠٤ املاي١ٝ يكطاع ايتعًِٝ (     7اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 زفع ايهفا٠٤ املاي١ٝ يإلداز٠ (   4اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 إجياد بسْاَر تجكٝفٞ عٔ ا٫ضتجُاز ٚزٜاد٠ ا٭عُاٍ يدٟ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ ٚاؾاَع١ٝ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

غ١ عٌُ يتطٜٛس َٗازات ٚز 1

 املكاصف املدزض١ٝعٌُ ا٫ضس ب

َاد٠ ايعسض .. مناذز َٔ  26/2/2019 26/2/2019 َسنص ايتدزٜب ايرتبٟٛ ا٫ضس املٓتذ١ باملكاصف

أعُاٍ ا٫ضس يف املكاصف 

 املدزض١ٝ

خدَات 

 –ايط٬ب 

املكاصف 

املدزض١ٝ 

 بٓات

ايػ٪ٕٚ 

ايضش١ٝ 

املدزض١ٝ 

 بٓات
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 زفع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ ٚاـاظ يف ايتعًِٝ -8
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 زفع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ ٚاـاظ يف ايتعًِٝ (      8اهلدف ايعاّ )     

 ايتعًِٝ ايعاّ ْطب١ ايطًب١ املطذًني باملدازع ا٭١ًٖٝ مبساسٌ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تػذٝع ايكطاع اـاظ عًٞ ا٫ضتجُاز بايتعًِٝ (    3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايفعايٝات ايتػذٝع١ٝ ي٬ضتجُاز يف ايتعًِٝ (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 ايتعًِٝ َدٟ اؿٝا٠) ا٫ضتدا١َ( املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر ايتٓفٝرتازٜذ 

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

-غاغ١ عسض  13/5/2019 13/5/2019 قاع١ ايتدزٜب قا٥دات ايتعًِٝ ا٫ًٖٞ يكا٤ قا٥دات ايتعًِٝ ا٫ًٖٞ 1

-فًٛدزات -بسٚدٛنتٛز 

 عٝاف١

 

ايتعًِٝ 

ا٫ًٖٞ 

ٚا٫دٓيب 

 )بٓات 

ايتدزٜب 

 ايرتبٟٛ
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 زفع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ ٚاـاظ يف ايتعًِٝ (      8اهلدف ايعاّ )     

 ْطب١ ايطًب١ املطذًني باملدازع ا٭١ًٖٝ مبساسٌ ايتعًِٝ ايعاّ (   1امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ .تأضٝظ غسانات بني إداز٠ ايتعًِٝ ٚايكطاع اـاظ يدعِ عًُٝات  (    3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 عدد ايػسانات َع ايكطاع اـاظ (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تػذٝع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ يف ا٫ضتجُاز يف ايتعًِٝ ايعاّ )مبا يف ذيو زٜاض ا٭طفاٍ(يف املًُه١ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

َدزا٤  -٬َى-َطتجُسٜٔ  يكا٤ املطتجُسٜٔ 1

اقطِ ٚقٝادات تسب١ٜٛ   ٚز٩ضا٤

 بٓني ٚبٓات

غاغ١ -بسٚدٛنتٛز  28/5/2019 28/5/2019 َطسح اداز٠ ايتعًِٝ بٓني

ضٞ -فًٛدزات -عسض

 عٝاف١ -َٓػٛزات -دٟ 

ايتعًِٝ 

ا٫ًٖٞ 

ٚا٫دٓيب

 بٓات -

- 
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 زفع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ ٚاـاظ يف ايتعًِٝ (      8اهلدف ايعاّ )     

 َ٪غسات تٓفٝر١ٜ خاص١ (   -امل٪غس ايس٥ٝطٞ زقِ )     

 تػذٝع ايكطاع اـاظ عًٞ ا٫ضتجُاز بايتعًِٝ (    3اهلدف  ايتفضًٝٞ )   

 ايفعايٝات ايتػذٝع١ٝ ي٬ضتجُاز يف ايتعًِٝعدد  (   1َ٪غس  ا٫دا٤ زقِ )  

 تػذٝع َػازن١ ايكطاع ا٭ًٖٞ يف ا٫ضتجُاز يف ايتعًِٝ ايعاّ )مبا يف ذيو زٜاض ا٭طفاٍ(يف املًُه١ املبادز٠ / املػسٚع

ّ 

 

 َهإ ايتٓفٝر املطتٗدفٕٛ ايربْاَر

 

 دٗات ايتٓفٝر َتطًبات ايتٓفٝر تازٜذ ايتٓفٝر

 املطاْد٠ ايس٥ٝط١ٝ ْٗا١ٜ ايربْاَر بدا١ٜ ايربْاَر

ايٓػاط /  ط٬ب 14/3/2019 13/1/2019 املدازع / َكسات ايتدزٜب ايط٬ب ايط١َ٬ املسٚز١ٜ ) اهلل ٜعطٝو خريٖا ( 1

ايرباَر 

ايعا١َ 

 ٚايتدزٜب

إداز٠ املسٚز / 

إداز٠ أَٔ 

 ايطسم
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   الملحقات                                                         
 

   ملخص عدد البرامج والمشاريع في أقسام إدارة التعليم بمحافظة العال. 

  ملخص عدد برامج األهداف العامة للخطة التشغيلية.  

  ملخص إحصائيات بأعداد الطالب والمعلمين والمدارس 

              في إدارة تعليم محافظة العال .       
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 في أقسام إدارة التعليم بمحافظة العال         والمشاريع عدد البرامج ملخص                                                 

 

 

                                    

 

 

                                                                           

 

 

  

 عدد البرامج القسم

 4 االختبارات والقبول

 31 اإلشراف التربوي

 11 رياض االطفال 

 19 االمن والسالمة المدرسية

 2 التجهيزات المدرسية

 2 التخطيط والمعلومات

 25 التدريب التربوي

 8 التوجيه واالرشاد

 2 التعليم األهلي واالجنبي

 4 وقياس األداءالجودة 

 2 الشراكة المجتمعية

 1 البشريةالموارد 

 6 الشؤون الصحية المدرسية

 13 الموهوبين/الموهوبات

 41 النشاط الطالبي

 6 تعليم الكبار

 1 تقنية المعلومات

 3 خدمات الطالب

 3 مركز التميز 

 5 التربية الخاصة

 1 خدمة المستفيد

 188 المجموع 
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        ملخص عدد برامج األهداف العامة للخطة التشغيلية                                                                                                                         

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عذد البرامج للخطة التشغيليةاألهذاف العامة 

للجويغ وتؼزيز فرص التؼلن هذي  ضوبى التؼلين الجيذ الوٌصف والشبهل

 الحيبح

3٣ 

 ٦٢ تحسيي استقطبة الوؼلويي وإػذادهن وتأهيلهن وتطىيرهن

 ٤٣ تحسيي الجيئخ التؼليويخ الوحفزح لإلثذاع واالثتكبر

 3٣ تطىير الوٌبهج وأسبليت التؼلين والتقىين

 ٤4 تؼزيز القين والوهبراد األسبسيخ للطلجخ

 ٣ لتلجيخ هتطلجبد التٌويخ واحتيبجبد سىق الؼول تؼزيز قذرح ًظبم التؼلين

 ٤ تٌىيغ هصبدر توىيل هجتكرح وتحسيي الكفبءح الوبليخ لقطبع التؼلين

 ٣ رفغ هشبركخ القطبع األهلي والخبص في التؼلين
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 يف إداز٠ تعًِٝ قافع١ ايع٬ . ًَدط إسضا٥ٝات بأعداد ايط٬ب ٚاملعًُني ٚاملدازع

 

 :عدد ايط٬ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المعلمين والمعلمات

 

 

 

رة
دا

إ
 

ال
لع

 ا
ظة

اف
ح
بم

م 
لي
تع

ال
 

المرحلة  نوع التعليم نوعال
 االبتدائية

المرحلة  المرحلة المتوسطة
 الثانوية

التعليم 
 المستمر

 

التربية 
 الخاصة

رياض 
 األطفال

ي
كل

 ال
ع
مو

ج
لم

ا
 

  16  404 6161 2613 نهاري بنين

   63 61 15 - ليلي

    36 640 310 تحفيظ

 - 16 63 166 6164 2433 المجموع

  26 611 451 6416 2016 نهاري بنات

    - - - ليلي

    36 615 210 تحفيظ

 112 26 611 131 6130 2446 المجموع

 63613 112 55 611 6021 2224 1612 المجموع

 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية 

 12 611 311 معلمين

 61 614 460 معلمات

 616 230 161 المجموع
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 عدد المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة المرحلة االبتدائية 

 63 65 22 بنينمدارس 

 61 65 22 بناتمدارس 

 35 26 11 المجموع
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