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 وصحبه ؤحمػين ،.وبػد: آلتالحمد هللا زب الػاإلاين والصالة والظالم غلى ؤػسف ألاهبياء واإلاسطلين طيدها دمحم وغلى 

د الهدف اإلاساد الىصٌى بليه وجدليله وهرا ًخإحى مً خالٌ وطؼ خؼت غمل ػاملت بن ؤهم غىامل هجاح الػمليت التربىيت والخػليميت هى زطم وجددً           

، والتي حظاغدن غلى الىصٌى بلى ة لخدليم ألاهداف اإلايؼىد جددًد هيفيت جىشيؼ اإلاىازد البؼسيت واإلااليت واإلاادًتو  ًىدزج في طياكها ػسيلت وطير وجىظيم الىطيلت

 ا خؼؼػسيم جصميم  غً الا بالخخؼيؽ الظليم طىاء الاطتراجيجي او الدؼغيلي املحلم لغاًاث الخخؼيؽ الاطتراجيجيوال ًخإحى ذلً  .ؤهدافً الاطتراجيجيت

بالخػاون  اإلاىخملت  يرجفصيليت جخظمً وافت ألاوؼؼت وؤلاحساءاث ، والخىكيخاث الصمىيت بؼيل مددد، باإلطافت بلى الجهاث واإلاساهص الىظيفيت اإلاظاولت غً الخىف

 ، لخدليم ألاهداف الخاليت : يؼ الادازاث والىخداث واإلاياجببين حم

o  حظلظل وؼاػاث مدددة ومترابؼت بؼيل مىظم إلهجاش ؤولىياث جىافظيت مدددة وجثبيذمداواة. 

o جسػيد اطخػماٌ مىازد اإلاىظمت لخدليم كيمت مظافت.  

o يت اإلاخاختطمان ألاداء ألامثل هدى جدليم ألاهداف الاطتراجيجيت طمً اإلاػؼياث الىاكػ.  

o بيافت الاوؼؼت .خالن اللدزة غلى الليام واموالجىدة الػاليت  ز جدليم الخمي 

o هظم غمل ذاث هخائج مظخلسة، كابلت لللياض، وممىىت الخىساز بىجاح دائم جدليم. 

بمدافظت ألاخظاء مدي  للخػليمؤلادازة الػامت ؤدزهذ  لد اهؼالكا مً وىن الخػليم الاطدثماز ألاهبر في زؤض اإلااٌ البؼسي واإلاىزد ألاطاض للخىميت فلرا و         

املحللت  الخػليمجيسجم مؼ واكؼ ؤلادازة والسئي اإلاظخلبليت للؼاع  وكيم واضحتللػمل وفم خؼؽ حؼغيليت طىىيت مبييت غلى زئيت وزطالت  وشازة الخػليم  جؼلؼ

في  مؼ فسيم الػمل اللائم غلحها الخػليمبخظافس حهىد ؤلادازاث والىخداث ومياجب  هـ   2443  ػامومجها غمدث بلى بىاء خؼتها الدؼغيليت لل ،  0232لسئيت اإلاملىت 

 بدازة الخخؼيؽ والخؼىيس .

 

 هرا ووظإٌ هللا حػالى ؤن ًىفم الجميؼ إلاا فيه الخير،،،
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 اإلاهام الاظم

 

م  سثِغ الفٍش

ش: مذًش بداسة الخخىُ  ي والخىٍى

 خمذ بً ظػىد الػمش

 

 هاثب الشثِغ

ش :   مؽشفت الخخىُي والخىٍى

 ابدعام بيذ ابشاَُم الػِس ى

 

 ميعلت الخىت الدؽغُلُت

 اإلاعاغذ الاداسي : ظاسة بيذ ؤخمذ البخُذ

 

 

 . مشاحػت وجدذًث همارج الخىت الدؽغُلُت 

  ؼ م البىاجي إلاؽاَس  الخىت الدؽغُلُت .ومبادساث الخلٍى

 بُت وسػ غمل إلايعلي الخىي الدؽغُلُت في الاداساث والىخذاث ومياجب الخػلُم .جىفُز ب  شامج جذٍس

 .  م خىي الاداساث والىخذاث ومياجب الخػلُم  مشاحػت وجلُُم وجلٍى

 . جلذًم الخغزًت الشاحػت خٌى الخىي الدؽغُلُت للداساث  والىخذاث ومياجب الخػلُم 

 ساث والىخذاث ومياجب الخػلُم  .اغخماد الخىي الدؽغُلُت لجمُؼ  الادا 

 . اخشاج الخىت الدؽغُلُت للداسة الػامت للخػلُم بمدافظت الاخعاء 

 . ت  مخابػت جىفُز اإلابادساث الىصاٍس

 . مخابػت جىفُز الخىي الدؽغُلُت في الاداساث والىخذاث ومياجب الخػلُم 

 ؼ واإلابادساث خعب ا م اإلاؽاَس  إلاعخجذاث .الخدذًث اإلاعخمش ألدواث جلُُم وجلٍى

 . جلذًم الاظدؽاساث في الخخىُي الدؽغُلي 

 . ا ش اإلاخػللت بالخىي الدؽغُلُت ووؽَش  اغذاد الخلاٍس

 . الؽىش والخلذًش لفشق غمل الخىي الدؽغُلُت في حمُؼ الاداساث والىخذاث واإلاياجب 

 

  



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

4 

 العُاظت الػلُا للخػلُم في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت 

ت اإلاملىت   . 2010سٍئ

 الخىت الاظتراجُجُت لىصاسة الخػلُم

 ماؼشاث ألاداء الىاسدة مً الاماهت الػامت ال داساث الخػلُم  

 مىافعاث الخمحز والجىاثض 

ت اإلاملىت   2010معتهذفاث مىخب جدلُم سٍئ

ت اللاثمت   البرامج واإلاؽشوغاث الىصاٍس

 اللماًا اإلالحت للداسة الػامت لخػلُم الاخعاء 

ت اإلاعخلبلُت إلداسة حػلُم ألاخعاء  .الشٍئ

   2020مبادساث بشهامج الخدٌى الىوني 
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 الىالب اإلاذاسط اإلاػلمىن  الاداساث مياجب الخػلُم اإلاباوي

 املجخمؼ املحلي ؤولُاء ألامىس  اللُاداث الحشاط اإلاػاَذ مشاهض الخذٍسب

 اإلاشؼذون  الؽشواء
 وخذاث

ش   الخىٍى
 اإلاعدثمشون سواد اليؽاه

الاخخُاحاث 

 الخاـت

 البِئت الخػلُم ألاَلي
اإلاخىىغىن 

 واإلاخىىغاث
 اإلاىظف اإلانهي اإلاىظف الاداسي 

 الباخثىن 

 والباخثاث
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 جؼىيس الىظم ؤلادازيت وميىهاتها والخدٌى الى الالمسهصيت. .3
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 حػصيص اللدزاث الليادًت في حميؼ مظخىياث الىظام الخػليمي  .5
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 الؼساهت في بىاء وججهيز اإلاباوي الخػليميت .22
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 الظػىدًت. 

 الػلميت. الدوليت ظابلاثاإلا في اإلاؼازهت حػصيص .8

9.  ٌ  واإلاػلم الؼالب جلدم لدغم السكمي الخػليم هدى الخدى
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 جدظين غدد ؤلادازيين الى ػاغلي الىظائف الخػليميت .  .6

وظبت الؼلبت الخسيجين في  .2

الخخصصاث الخابػت 

 لللؼاغاث اإلاظتهدفت
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 اإلاهً غلى الؼالب لخدزيب باإلادازض فىيت وزغ جىفير .29

 اإلاهً . هدى ؤلاًجابيت وحػصيص  الاججاهاث

 الخػليميت و التربىيت الػمليت في ألاطسة مؼازهت حػصيص .02

 .)ازجلاء( الىػىيت الهىيت و الليم حػصيص في ودوزها

 الخػليميت ترفحهيتال الحي ؤهدًت بسهامج .02

 اإلاادًت الشخصيت للمهازاث مخياملت مصفىفت جؼىيس .00

اإلاىاهج  في وجظميجها والػمليت، الػامت الحياة في للىجاح

 الصفيت غير وألاوؼؼت

 بوؼاء خالٌ مً الخؼبيلي الخلني الخػليم مىظىمت جؼىيس .03

ض اللُ م واإلاهاساث حػٍض

 ألاظاظُت للىلبت 

 جىميت اإلاظاوليت الاحخماغيت واإلاىاػىت الصالحت . .2

 ألاخر بإهظمت الدغم اإلادزطيت للؼلبت اإلاػسطين للخؼس. .0

الاطخمساز في صسف اإلايافأث وؤلاغاهاث والحىافص التي جلدمها الىشازة  .3

 للؼالب..

 .دازتهمح وحػصيص وجىميت مهازاتهم للؼلبت الخىافظيت اللدزاث شيادة .4

وظبت الؼلبت اإلاظخفيدًً  .2

 مً خدماث ؤهدًت الحي 

وظبت الؼالب اإلاؼازهين في  .0

ألاوؼؼت غير الصفيت خازج 

 اليىم الدزاس ي 

سفؼ مؽاسهت اللىاع ألاَلي 

 والخاؿ في الخػلُم 

جإطنع ػساواث بين وشازة الخػليم واللؼاع الخاص لدغم غملياث  .2

 الخػليم والخػلم .

 اع ألاهلي في الخػليمحشجيؼ مؼازهت اللؼ .0

وظبت الؼلبت اإلالخدلين  .2

 باإلادازض ألاهليت 

غدد اإلاباوي اإلادزطيت  .0

الحيىميت اإلاىفسة مً كبل 

 اللؼاع الخاص 

وظبت الؼلبت في الخػليم  .3

 الػالي غير الحيىمي 

ش اإلاىاهج وؤظالُب  جىٍى

م   الخػلُم والخلٍى

 جدظين مػدالث ؤداء الؼلبت مدليا ودوليا . .2

 زاث والخلىياث الحدًثت في اإلاىاهج .دمج اإلاها .0

 جؼىيس اإلاىاهج الدزاطيت بما ًخىاءم مؼ الاججاهاث التربىيت الحدًثت . .3

جؼىيس مىاهج الػلىم والسياطياث بما ًخىافم مؼ مخؼلباث الخىميت  .4

 والاججاهاث الػلميت الحدًثت .

جؼىيس مىاهج الخػليم الثاهىي بما ًدلم الاوظاق والخخابؼ مؼ الخػليم  .5

 طاس ي ويدظً مخسحاجه .ألا 

جؼىيس مىاهج التربيت الخاصت واإلاىهىبين ، وحػليم الىباز ، وجدفيظ  .6

 اللسان الىسيم .

 جؼىيس مىظىمت اإلاػاًير وألاػس اإلاسحػيت للمىاهج . .7

مخىطؽ هخائج الؼلبت في  .2

الاخخبازاث الدوليت في 

الصف  - PIRLSاللساءة  

 السابؼ

مخىطؽ هخائج الؼلبت في  .0

الدوليت في الاخخبازاث 

   PISAاللساءة 

مخىطؽ هخائج الؼلبت في  .3

  TIMMSالاخخبازاث الدوليت 

زياطياث و    -الصف السابؼ  
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 غلىم

مخىطؽ هخائج الؼلبت في  .4

  TIMMSالاخخبازاث الدوليت 

الصف الثامً ) الثاوي 

زياطياث و    -اإلاخىطؽ( 

 غلىم

 طلمان للػلىم اإلالً حامػت باطم جؼبيليت جلىيت حامػت

 خالٌ مً بها الخلىيت اليلياث وزبؽ الخؼبيليت الخلىيت

 الخلني واإلانهي للخدزيب الػامت اإلااطظت مؼ جياملي بػاز

 املجخمؼ. ولياث وهرلً

 هفاءجه وجدظين الخازجي الابخػار بسهامج جؼىيس .04

 الدؼغيليت.

 مخسحاث بين اإلاىائمت لظمان غملي اػاز وطؼ .05

 الػمل. طىق  واخخياحاث الجامػيت الخخصصاث

 جسػيد ًدلم بما والخخؼيؽ اإلايزاهيت في اءألاد هفاءة زفؼ .06

 والدؼغيليت. السؤطماليت الىفلاث

ٌ  مىخب حؼغيل .07  لظمان الخػليم بىشازة الىػني الخدى

ٌ  بسهامج جىفير  الخػليم. وشازة في الؼامل الخدى

 الخسيجين بياهاث كىاغد وبىاء الخػليم بخصاءاث جؼىيس .08

 الػلمي البدث وبياهاث

 الخػليم وشازة في تراجيجيتالاط ؤلادازة مىخب اوؼاء .09

 )حامػت( الجامػيت ؤلالىتروهيت الخدماث مىظىمت .32

 وإغادة الخػليم لىشازة اإلالترح الدؼغيلي الىمىذج جؼبيم .32

 الخػليم وإدازاث والجامػاث الىشازة بين ألادواز جىشيؼ

 وهظم السكميت اإلاػلىماث خدماث هظام وجؼىيس بوؼاء .30

 الجغسافيت اإلاػلىماث

 الصحيت اإلاػلىماث هظم جلىياث يسجؼى  اوؼاء مسهص .33

 الخػليم وشازة في ألاداء كياض ماػساث جؼىيس .34

 اإلاباوي بوؼاء لخمىيل الخاصت الاطدثمازاث حرب .35

 الخػليميت. الىظم جمىيل هماذج جىىيؼ ؤحل مً الخػليميت

جدعحن البِئت الخػلُمُت 

 املحفضة للبذاع والابخياس 

الخىطؼ في بوؼاء اإلاباوي اإلادزطيت  لخلبيت الىمى الىمي وبمىاصفاث  .2

 جدافظ غلى البنئت.

 الخىطؼ في بوؼاء مسافم ألاوؼؼت الؼالبيت . .0

الخىطؼ في اطخخدام الخلىياث اإلاالئمت في اإلادازض والجامػاث وصياهتها  .3

 باطخمساز

داث جىفير بسهامج ػامل وفػاٌ لصياهت حميؼ اإلاباوي واإلاسافم واإلاػ .4

 وهظافتها .

جدظين وطائل ألامً والظالمت في اإلاباوي اإلادزطيت والجامػيت واإلاسافم  .5

 الخػليميت .

 الخىطؼ في بسامج اإلاىهىبين وججىيدها .  .6

 بىاء كىىاث اجصاٌ فػالت مؼ ألاطس . .7

الاطخمساز في جؼىيس البنى الخدخيت وجددًثها وجىفير البنئت املحفصة للػمليت  .8

 ػلميالخػليميت والبدث ال

وظبت الؼلبت اإلاظخفيدًً  .2

مً البرامج الخاصت 

 باإلاىهىبين 

غدد اإلايدالياث وألاوطمت  .0

 في اإلاظابلاث الدوليت
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جدعحن اظخلىاب 

اإلاػلمحن وإغذادَم 

م َش  وجإَلحهم وجىٍى

غ . .3  جفػُل جىبُم اظتراجُجُاث الخذَس

 بىاء كذساث اإلاػلمحن لذمج الخلىُت باإلاىهج الذساس ي . .2

تجدعحن الىفاءة  .1 ت الخػلُمُت والتربٍى  الىىغُت للػىاـش البؽٍش

ش ؤظالُب ؤلاؼشاف التربىي .  .4  .جىٍى

ت اإلاػخمذة  .5  جىفحر اخخُاحاث اإلاذاسط مً اإلاػلمحن وفم ألاظغ اإلاػُاٍس

وظبت اإلاػلمين املجخاشيً  .2

 الخخباز  "كياض"

مخىطؽ غدد طاغاث  .0

الخؼىيس اإلانهي في الليادة 

الخػليميت التي اطخىملها 

 دازض كادة اإلا

مخىطؽ غدد طاغاث  .3

الخؼىيس اإلانهي التي 

 اطخىملها اإلاػلمين 

 الخػليم في الاطدثماز في ألاهلي اللؼاع مؼازهت حشجيؼ .36

 إلاملىت .ا في )ألاػفاٌ زياض ذلً في بما( الػام

باطم   الحيىميت اإلادازض لدؼغيل حدًد همىذج جؼىيس .37

 » اإلاظخللت اإلادازض « مدزطت0222 جدىيل ًخم بديث

 صغيرة اكخصادًت ماطظاث كبل مً لدؼغيلها خيىميت

 الحجم

اجاخت خذماث الخػلُم 

 ليافت ؼشاثذ الىالب 

اطديػاب حميؼ الفئاث الػمسيت في مسخلت الؼفىلت اإلابىسة وفي طً  .6

 الخػليم في مساخل الخػليم الػام املخخلفت .

 .شيادة الاطديػاب للخػليم في مسخلت الؼفىلت اإلابىسة  .7

 جدظين حىدة الخػليم في مسخلت الؼفىلت اإلابىسة .8

 بىاء اللدزاث البؼسيت واإلااطظيت للخػليم في مسخلت الؼفىلت اإلابىسة . .9

اللظاء غلى ألاميت اللسائيت والحظابيت وجىفير الفسص إلاىاصلت الخػليم  .22

 إلاً هم خازج الىظام الخػليمي .

 الاسجلاء بخػلُم الفئاث راث الاخخُاحاث الخاـت . .33

ظبت ألاػفاٌ اإلالخدلين و .2

 6-3بسياض ألاػفاٌ ) 

 طىىاث ( 

وظبت ألاميت بين الىباز  .0

طىت فإهثر  ، 25طػىدًين )

 طػىدًين (

وظبت الؼلبت اإلاظخفيدًً  .3

مً خدماث الىلل اإلادزس ي 

 ) في اإلادازض الحيىميت(

وظبت الؼلبت اإلاظخفيدًً  .4

-6مً بسامج ذوي ؤلاغاكت )

 ( طىت28
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 ألاَذاف الاظتراجُجُت

 اإلابادساث

ت    حذًذة()مبادساث بداٍس
ت ؼ الىصاٍس ؼ اإلاؽاَس  احمالي اإلاؽاَس

 اليعبت الػذد اليعبت الػذد اليعبت الػذد

 ٌ ؼ مف الهذف ألاو ل مبخىشة وجدعحن الىفاءة اإلاالُت للىاع الخػلُم جىَى  % 1.12 31 % 9.09 9 %  1.43 6 ادس جمٍى

ض كذسة هظام الخػلُم لخلبُت مخىلباث الخىمُت واخخُاحاث ظىق الػمل الهذف الثاوي  % 32.01 10 % 2.02 2 %  36.32 22 حػٍض

ض اللُم واإلاهاساث ألاظاظُت للىلبت الهذف الثالث  % 29.04 39 % 42.42 42 %  33.92 13 حػٍض

 % 3.24 1 %  0 0 %  2.29 1 سفؼ مؽاسهت اللىاع ألاَلي والخاؿ في الخػلُم الهذف الشابؼ

م الهذف الخامغ ش اإلاىاهج وؤظالُب الخػلُم والخلٍى  % 2.09 22 % 1.01 1 %  30.92 39 جىٍى

 % 33.31 13 % 36.36 36 %  20.21 11 جدعحن البِئت الخػلُمُت املحفضة للبذاع والابخياس الهذف العادط

م الهذف العابؼ َش  % 39.21 14 % 31.31 31 %  21.33 43 جدعحن اظخلىاب اإلاػلمحن وإغذادَم وجإَلحهم وجىٍى

 % 1.22 36 % 2.02 2 %  4.62 2 اجاخت خذماث الخػلُم ليافت ؼشاثذ الىالب الهذف الثامً

 % 300 232 % 300 99 % 300 331 املجمىع 
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3.47% 

16.18% 

17.92% 

2.89% 

10.98% 

20.23% 

23.71% 

4.62% 

 وعبت اإلابادساث الذاخلُت 

9.09% 
2.02% 

48.48% 

0% 
3.03% 

16.16% 

13.13% 

8.08% 

ت ؼ الىصاٍس   وعبت اإلاؽاَس

5.52% 

12.03% 

29.04% 

1.84% 

8.09% 

17.75% 

19.85% 

ؼ الخىت الدؽغُلُت  5.88%  احمالي وعب مؽاَس
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سكم 

 اإلابادسة
 مبادساث بشهامج الخدٌى الىوني اإلاعتهذفت

 اإلابادساث

 اليعبت الػذد

اك ألاوفاٌ والخىظؼ في خذماتها لدؽمل حمُؼ مىاوم اإلاملىت  . 3 ش بشامج خماهاث وٍس  % 0.2 2 جىٍى

 % 3.2 20 حُاة   ) الاظخذامت (الخػلم مذي ال 2

ش التربُت الخاـت / بوؽاء مشهض ووني مخخفق للتربُت الخاـت بالخػاون مؼ اللىاع ألاَلي. 1  % 3.3 1 مؽشوع جىٍى

 % 36.1 42 ؤلاواس الؽامل للخىىٍش اإلانهي اإلاعخمش للمػلمحن واللُاداث الخػلُمُت   1

ش اظتراجُجُت ووىُت لشفؼ معخىي مهىت 6  % 3.6 4 الخػلُم مً خالٌ سفؼ اإلاعخىي اإلانهي للمػلمحن وجىىٍش اإلاىظىمت املحُىت باإلاهىت وسفؼ معخىي الخذماث اإلالذمت للمػلمحن جىٍى

ض الفىسة الزَىُت غً الخػلُم في اإلاملىت الػشبُت العػىدًت   3  % 6.2 36 حػٍض

ض اإلاؽاسهت في اإلاعابلاث الذولُت الػلمُت 2  % 39.3 49 حػٍض

 % 6.2 36 لخدٌى هدى الخػلُم الشكمي لذغم جلذم الىالب واإلاػلما 9

 % 1.3 31 جدعحن وظاثل ألامً والعالمت في اإلاباوي اإلاذسظُت   30

ت غً اإلاػلمحن واللُاداث الخػلُمُت لممان  الترهحز غلى الػملُت الخػلُمُت لخللُل الخيالُف وجدعحن الجىدة  لل 33  % 3.9 1 اإلاعاهذةخذماث جخفُف ألاغباء ؤلاداٍس

م الؽامل للملشساث ألاظاظُت لخدذًذ الفجىة بحن معخىي الىالب واإلاخىكؼ خعب مػاًحر ول مشخلت 31 ش هظام الخلٍى  % 2.3 3 جىٍى

ت 34  % 0.2 2 مشهض جىىٍش حػلُم اللغت الاهجلحًز

ش مشهض 36 الُاث والهىذظت والخلىُت الػلىم حػلُم جىٍى  % STEM 3 0.4 . والٍش



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

15 

  

 

 

 

 

 

 

شج 33  % 0.4 3 الابخذاجي. الخػلُم ىٍى

32 
ش ٌ  الذساظُت اإلاىاهج بيُت في حذًذ همىرج جىٍى   الىالب، غلى اإلاػخمذ الخػلُم هدى للخدى

ا
 الىالب اخخُاحاث جلبُت مً اإلاػلمحن لخمىحن اإلاػلم، غلى الخػلُم اإلاػخمذ مً بذال

 الحُاة. جدذًاث مىاحهت غلى كذساتهم وجىمُت

3 2.3 % 

ض مؽ 20 ت الىوىُت (اسجلاء(حػٍض ض اللُم و الهٍى ا في حػٍض ت و الخػلُمُت ودوَس  % 2.3 3 اسهت ألاظشة في الػملُت التربٍى

 % 0.4 3 الخػلُمُت الترفحهُت الخي ؤهذًت بشهامج 23

ش مففىفت مخياملت للمهاساث الصخفُت اإلاادًت للىجاح في الحُاة الػامت والػملُت، وجممُجها في اإلاىاهج وألا 22  % 31.2 14 وؽىت رحر الففُتجىٍى

 % 3.3 1 0: جىىٍش مففىفت مخياملت للمهاساث الصخفُت اإلاادًت للىجاح في الحُاة الػامت و الػملُت  21

 % 3.3 1 الػمل. ظىق  واخخُاحاث الجامػُت الخخففاث مخشحاث بحن اإلاىاثمت لممان غملي اواس ولؼ 21

 % 4.1 33 ي بما ًدلم جشؼُذ الىفلاث الشؤظمالُت والدؽغُلُتسفؼ هفاءة ألاداء في اإلاحزاهُت والخخىُ 26

ش بوؽاء 12 افُت اإلاػلىماث وهظم الشكمُت اإلاػلىماث خذماث هظام وجىٍى  % 0.4 3 الجغش

ش 14  % 0.2 3 الخػلُم وصاسة في ألاداء كُاط ماؼشاث جىٍى

 % 0.2 2 اإلاملىت . في )ألاوفاٌ ٍساك رلً يف بما( الػام الخػلُم في الاظدثماس في ألاَلي اللىاع مؽاسهت حصجُؼ 16
 



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 36م  34م  30م  06م  05م  03م  00م  02م  02م   28م  27م  26م  24م  23م  22م   22م  9م  8م  7م  6م  5م  3م  0م  2م 

2 

20 

3 

42 

4 

16 

49 

16 

13 

5 

7 

2 
1 1 

7 7 

1 

34 

3 3 

11 

1 

7 

2 

 

  



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

17 

5.04% 

63.03% 

3.36% 

10.08% 

18.49% 

 .جدعً البِئت اإلاذسظُت وسفؼ معخىي الىظافت والفُاهت 

 .جدعحن معخىي الخدفُل الذساس ي للىالب 

 .جدعحن مػذالث الحمىس وخفن معخىي الغُاب في اإلاذاسط وؤلاداسة  

 .جدعحن غملُاث ألامً والعالمت  

ت   .جدعحن الػملُاث الاداٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اليعبت الػذد اللماًا  اإلالحت 

 % 1.04 6 جدظً البنئت اإلادزطيت وزفؼ مظخىي الىظافت والصياهت . 3

 % 61.01 31 ؼالب .جدظين مظخىي الخدصيل الدزاس ي لل 2

 % 1.16 4 جدظين مػدالث الحظىز وخفع مظخىي الغياب في اإلادازض وؤلادازة  . 1

 % 30.02 32 ألامً والظالمت  . غملياث جدظين 4

 % 32.49 22 .جدظين الػملياث الادازيت  1

 % 300 339 املجمىع
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. 

 اظم اإلابادسة م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 تهذفتاإلاع

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3.  
فشق الػمل راث ألاداء 

 الفػاٌ
َـ3441/  32/  4 َـ3442/  32/  26  ؤماهت الخػلُم حمُؼ ؤلاداساث 

وافت ؤلاداساث 

واإلاياجب والىخذاث 

 تواإلاذاسط اإلاػىُ

---- 
ت داخل ؤلاداساث  جدعحن الػملُاث ؤلاداٍس

 %30واإلاذاسط بيعبت 

2.  
ؼ   مػاًحر اإلاؽاَس

م  (   )البىاء والخىفُز والخلٍى
َـ 3442/ 01/03 َـ 03/01/3442  

ميعلى 

وميعلاث 

الخىي 

 الدؽغُلُت

بداسة الخخىُي 

ش  والخىٍى

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 
---- 

َؼ جدعً معخىي  ألاداء في جىفُز اإلاؽاس 

ت والخػلُمُت  للداساث ومياجب  التربٍى

 % 90الخػلُم  ألغلى مً 

 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441 خبراء الخمحز اإلااظس ي  .1

م  ؤغماء فٍش

الخمحز اإلااظس ي 

 و

اللُاداث 

ت  التربٍى

 مشهض الخمحز

الخخىُي بداسة 

ش  والخىٍى

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

---- 

%  ( مً الفئت اإلاعتهذفت و 31جإَُل ) 

اهعابهم اإلاهاساث الالصمت لخفػُل 

 اظتراجُجُاث الخمحز اإلااظس ي

4.  
 مىهجُاث الخمحز

ش ألاداء اإلااظس ي  لخىٍى
 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441

حمُؼ ؤلاداساث 

وألاكعام 

 ومياجب الخػلُم

 مشهض الخمحز
حمُؼ ؤلاداساث 

 وألاكعام

حامػت اإلالً 

 فُفل

جدعحن مػذالث سلا الػمالء غً خذماث 

 (  % 91يعبت ) ؤلاداسة ب

1.  
بداسة املخففاث وجدذًذ 

اث في الفشف  ألاولٍى
َـ 26/01/3441 َـ 39/01/3442  

حمُؼ كىاغاث 

 الاداسة
 بداسة اإلاحزاهُت 

حمُؼ الاداساث 

اإلاػىُت بفشف 

 املخففاث 

- 
سفؼ معخىي ألاداء للمحزاهُت وجدلُم وعبت 

 % بجهاًت الػام اإلاالي.300ـشف 

َـ4/3/3441 َـ2/2/3441 لجلىُت فاًىمان والخدفُ  .6 جدعً معخىي الخدفُل الذساس ي للفئت  - اإلاذاسط مىخب حػلُم اللشي  مػلماث 
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 والباث الذساس ي

 ؤولُاء ألامىس 

 %10اإلاعتهذفت بيعبت  

 اظم اإلابادسة م

 ادسةالػمش الضمني للمب
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3.  
 ؤداة اإلاؽاَذة الففُت

  (ELEOTE) 
َـ20/4/3441 َـ2/3/3441  

اللاثذ/ اإلاػلم 

/ؤداٍ اإلاؽاَذة / 

 الىالب

مىخب الخػلُم 

 الاَلي

 هجاٌألا  مذاسط

 مذاسط الىفاح 
 % 1جدعً معخىي ألاداء بيعبت  ----

َـ3441/  32/  24 َـ3441/  3/ 31 مىجض  .2  
ؤلاداساث 

 الخػلُمُت
 ؤماهت الخػلُم

وافت ؤلاداساث 

 اإلاػىُت باإلااؼشاث
---- 

اسجفاع معخىي ؤداء ؤلاداسة وفم مػاًحر 

 %10ماؼشاث كُاط ألاداء 

َـ3441/  2/  26 َـ3441/  3/  26 مجلغ اللُاداث الخػلُمُت  .1  ؤماهت الخػلُم حمُؼ ؤلاداساث 

وافت ؤلاداساث 

واإلاياجب والىخذاث 

 اإلاػىُت

---- 
ت داخل ؤلاداساث  جدعحن الػملُاث ؤلاداٍس

 %30بيعبت 

3441 /22/2 23/3/3441ٌ ؼشواء الىجاح  .4  كادة اإلاذاسط 
بداسة الجىدة 

 وكُاط ألاداء

ب والابخػار  الخذٍس

 مياجب الخػلُم
 مذاسط 10جىفُز البرهامج في  ----

َـ 23/2/3441 َـ33/3/3441 اللاثذ اإلاازش  .1  كادة اإلاذاسط 
 بداسة الجىدة

 وكُاط الاداء

مياجب الخػلُم + 

 ؤلاداساث الخػلُمُت
 %30اسجفاع وعبت اإلاخلذمحن لجىاثض الخمحز   ----

 خمغ ؼشاثذ  .6
 َـ2/2/3441

 
َـ29/3/3441  

مؽشفي و 

مؽشفاث بداسة 

 الخػلُم

بداسة الجىدة و 

 كُاط ألاداء
---- ---- 

ؤن ال ًلل غذد اإلاؽاسواث غً مؽاسهت 

 خالٌ الؽهش الىاخذ .
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َـ3441/ 32/ 1 َـ3442/ 32/ 36 سكميمذسب   .3  

ؼارلي/ اث 

الىظاثف 

ت  ؤلاداٍس

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت  البؽٍش
---- ---- 

بي لـ  مذسب/ة خالٌ  10جىفُز البرهامج الخذٍس

 الػام الذساس ي

تبغ  .2 َـ3441/ 32/ 1 َـ3442/ 32/ 36 ذاد ؤخفاجي مىاسد بؽٍش  

ؼارلي/ اث 

الىظاثف 

ت  ؤلاداٍس

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت  البؽٍش
---- ---- 

بي لـ  مخذسب/ة  10جىفُز البرهامج الخذٍس

 خالٌ الػام الذساس ي

بُت داثمت  .9 َـ3441/ 32/ 1 َـ3442/ 32/ 36 بًجاد ملشاث جذٍس  

ؼارلي/ اث 

الىظاثف 

ت  ؤلاداٍس

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت  البؽٍش
---- ---- 

بُت داثمت 4بًجاد   ملشاث جذٍس

 خالٌ الػام الذساس ي

َـ3441/ 32/ 1 َـ3442/ 32/ 36 بداسي جلني  .30  

ؼارلي/ اث 

الىظاثف 

ت  ؤلاداٍس

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت  البؽٍش
---- ---- 

بي لـ  مخذسب/ة  300جىفُز البرهامج الخذٍس

 خالٌ الػام الذساس ي

33.     َ  فشق اإلاذاسط َـ20/09/3441 َـ23/03/3441 ّمت () 

ش  وخذة جىٍى

 اإلاذاسط 

 (بىاث / )بىحن

اإلاذاسط اإلاىبلت 

ش  لبرهامج جىٍى
ش  ؼشهت جىٍى

جىفُز بشهامج َمه في حمُؼ  اإلاذاسط 

ش  اإلاىبلت لبرهامج جىٍى

32.  
م البىاجي إلاػاًحر بشهامج  الخلٍى

ش  جىٍى
 َـ20/09/3441 َـ23/03/3441

كادة وفشق 

 طاإلاذاس 

ش  وخذة جىٍى

 اإلاذاسط )بىحن(
ش مياجب الخػلُم  ؼشهت جىٍى

جىبُم ول مذاسط جىىٍش إلاػاًحر ؤداء بشهامج 

ش   جىٍى

31.  
ادة وجىمُت اإلاهاساث  ٍص

 إلاعخخذمي بشهامج )ساظل(
 َـ10/2/3441 َـ3/3/3441

اليادس الاداسي 

باإلاذاسط 

 والاداساث 

 بىاث( –)بىحن 

مشهض الاجفاالث 

ت  الاداٍس

ش  اإلاىاسد اداسة جىٍى

ت   البؽٍش
---- 

 اليادس الاداسي باإلاذاسط والاداساثاجلان 

 % 300للبرهامج  بىاث( –)بىحن 

 َـ22/2/3441 َـ3/3441/ 22 الخىغُت الصحُت  .34
اإلاشؼذ /ة 

 الفخي /ة

بداسة الؽاون 

 الصحُت اإلاذسظُت
 بداسة ؤلاغالم

حامػت اإلالً 

 فُفل

ججمؼ ألاخعاء 

 الفخي

ب صحت  % مً مشؼذًً /اث ال10جذٍس

بمذاسط املحافظت غلى مهاساث الخىغُت 

 وؤلاسؼاد الفخي
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 َـ 3441/ 3/ 36 َـ 23/3/3441 دلُل الخجهحزاث اإلاذسظُت   .31

حمُؼ مذاسط 

املحافظت بىحن 

 وبىاث 

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت 

بداسة ؤلاغالم  

التربىي ، بداسة 

 جلىُت اإلاػلىماث 

 ــ بـذاس دلُل ا لخجهحزاث اإلاذسظُت ----

36.  
لىابي هلل اإلاػلماث في 

 هظام هىس 
 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن
---- ---- 

ادة وعبت اهخماٌ بُاهاث والباث الىلل  ٍص

% في وكذ جدذًث 300الخاسجي  بيعبت 

 البُاهاث

33.  
خلىق اإلاػلم اإلايلف 

 وواحباجه 
 ـَ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن
---- ---- 

ادة الخمُحز بحن الحلىق والىاحباث اإلاػلم   ٍص

مما ًادي بلى ظشغت جىفُز الخيلُف في 

 %90اإلاذاسط  بيعُت  جخجاوص 

 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10 بىاء واسجلاء هظام اإلالشساث  .32
كاثذاث و 

 وهُالث  اإلاذاسط 

ن بداسة ؼاو 

 اإلاػلمحن
---- ---- 

اإلاهاساث الػملُت لبىاء  اسجفاع معخىي 

الخىت الذساظُت في هظام اإلالشساث 

 % مً اللاثذاث 300ٌ

 َـ20/30/3441 َـ23/3/3441 مؽشوع  "ظبم"  .39
اإلاشخلت مػلماث 

ت  الثاهٍى

بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىاث
 ---- اإلاذاسط

جدعً وعبت  الىالباث في اخخباس اللذساث  

 %2ػامت بيعبت ال

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 حذًش    .20  

اليادس الاداسي   

باإلاذاسط 

 والاداساث

ب  بداسة الخذٍس

التربىي و الابخػار 

 / بىاث

 جلىُت اإلاػلىماث

الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت 

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت   البؽٍش

---- 

% ( مً غذد  91الخداق ما ال ًلل غً )   

ت الا ؼارالث الىظاثف  البرامج  داٍس

بُت    الخذٍس

 َـ3441/ 32/01 َـ3441/  03/02 املخُم الخلني للمىفىفحن  .23
الىلبت 

 اإلاىفىفىن 

بداسة التربُت 

 الخاـت

بداسة اليؽاه 

 الىالبي
---- 

والب هفُف غلى اظخخذام  31جمىحن 

 جىبُلاث الالىتروهُت خاـت بالىفُف

َـ 3441 /3/2 َـ 3441/ 3/3 ماسازىن اإلاعاغذ ؤلاداسي   .22  ---- اإلاذاسط مىخب حػلُم اللشي  اإلاعاغذ ؤلاداسي  
 بيعبت 

ا
سفؼ هفاءة اإلاعاغذ ؤلاداسي خاظىبُا

10% 

21.  
آلُت مخابػت الىالب 

جحن  الخٍش

 في هظام اإلالشساث. 

َـ 10/09/3441 َـ 34/03/3441  
اإلاشخلت  

 .الثاهىٍت

بداسة ؤلاؼشاف 

 / بىحنالتربىي 

مياجب الخػلُم 

 بداسة الاخخباساث

 .اللبٌى / بىحنو 

- 
ت  اظخىماٌ مخىلباث الخخشج لىالب الثاهٍى

 %. 300الػامت 
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 َـ22/2/3441 َـ3/3441/ 22 الخىغُت الصحُت  .24
اإلاشؼذ /ة 

 الفخي /ة

بداسة الؽاون 

 الصحُت اإلاذسظُت
 بداسة ؤلاغالم

حامػت اإلالً 

 فُفل

ججمؼ ألاخعاء 

 الفخي

ب % مً مشؼذًً /اث الصحت  10جذٍس

 بمذاسط املحافظت 

 َـ3441/ 3/ 36 َـ 23/3/3441 دلُل الخجهحزاث اإلاذسظُت  .21

حمُؼ مذاسط 

املحافظت بىحن 

 وبىاث

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت

بداسة ؤلاغالم  

التربىي ، بداسة 

 جلىُت اإلاػلىماث

 ــ بـذاس دلُل ا لخجهحزاث اإلاذسظُت ــ

26.  
لىابي هلل اإلاػلماث في 

 هظام هىس 
 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن
- - 

ادة وعبت اهخماٌ بُاهاث والباث الىلل  ٍص

% في وكذ جدذًث 300الخاسجي  بيعبت 

 البُاهاث

23.  
خلىق اإلاػلم اإلايلف 

 وواحباجه
 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن
- - 

ادة الخمُحز بحن  الحلىق والىاحباث اإلاػلم  ٍص

مما ًادي بلى ظشغت جىفُز الخيلُف في 

 %90اإلاذاسط  بيعُت  جخجاوص 

 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10 بىاء واسجلاء هظام اإلالشساث  .22
كاثذاث و 

 وهُالث  اإلاذاسط 

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن
- - 

اإلاهاساث الػملُت لبىاء  اسجفاع معخىي 

اإلالشساث الخىت الذساظُت في هظام 

 % مً اللاثذاث 300ٌ

 اظم اإلابادسة م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

10/1/3441 23/3/3441  ث الىذي  الفى   .3 ( ملىؼ ـىحي لخالواث 20بنهاء حسجُل ) ---- مياجب الخػلُم بداسة الاغالم والب ووالباث  
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 مجىدة باللشاث الػؽش. والاجفاٌ حػلُم الاخعاء

2.  
 مهاساث اإلاعخلبل 

 الىالبي( )اإلاػشك
ـ33/30/3441َ َـ23/3/3441  

حمُؼ والب 

ووالباث الخػلُم 

 الػام والخاؿ

اك  )مشخلت ٍس

 (الاوفاٌ

 وحػلُم الىباس

بداسة الػالكاث 

 الػامت
---- ---- 

اسجفاع وعبت اإلاعخفُذًً مً خذماث 

 % 91اإلاػشك الى 

1.  
   خلً واعي

 اإلاشخلت الثاهُت
َـ2/2/3441 َـ3441/ 3/3  

والباث اإلاشخلت 

اإلاخىظىت 

ت  والثاهٍى

الهُئت الخػلُمُت 

 في اإلاذاسط

 ؤولُاء ألامىس 

بداسة جلىُت 

 إلاػلىماثا

مذاسط اإلاشخلت 

ت   بىاث–الثاهٍى

الىالباث اإلاخذسباث 

في بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

---- 
اهخفاك اإلاماسظاث الخلىُت ألامىُت 

 %30الخاوئت في اإلاذاسط بيعبت 

َـ 10/30/3441 ٌ 3441/  6/ 3 ؼاسهني الىفاء  .4  
معخفُذي 

 اإلاىخب
 مىخب وفاء

 خذماث الىالب

 الػالكاث الػامت

 ىالبياليؽاه ال

 )بىحن /بىاث(

الجمػُاث 

ت  الخحًر

( مً 10اؼشان  بما ال ًلل غً غذد )

معخفُذي اإلاىخب في الاغماٌ الخىىغُت 

 التي جخذم املجخمؼ

َـ 10/30/3441 ٌ 3442/  32/ 26 هبؼ الىفاء  .1  
معخفُذي 

 اإلاىخب
 مىخب وفاء

اهذًت الاخُاء 

 واهذًت الخي اإلاخػلم
 سواد الاغماٌ

( مً 10ً غذد )اؼشان  بما ال ًلل غ

معخفُذي اإلاىخب في اهذًت الاخُاء واهذًت 

 الخي اإلاخػلم

6.  
 مجلغ الخمحز

 )مبادسة( 
 َـ20/9/3441 َـ23/3/3441

 / ً اإلاخمحًز

 مً: اإلاخمحزاث(

و ؼارلي /  -

 ؼارالث 

الىظاثف 

/  )الخػلُمُت

 مشهض الخمحز

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

االث مشهض الاجف

ت  ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

 ألاماهت الػامت 

  م ً  300جىٍش % مً اإلاؽاسهحن والفاثٍض

 بجىاثض الخمحز .

  مً املجمىع الىلي للػُىت 10مؽاسهت %

 اإلاعتهذفت بالخىبُم في اإلاؽشوع.

  30وؽش  زلافت الخمحز في اإلاُذان بيعبت % 
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 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

26 

ت(   ؤلاداٍس

الىلبت -

 والىالباث

  30جدلُم سلا اإلاعخفُذًً بيعبت .% 

َـ 22/33/3441 َـ32/30/3442 وادواث هظافتجإمحن مىاد   .3  
والب/مػلم 

 مىظف
 --- اداسة اإلاعخىدغاث الخذماث الػامت

اهخفاك وعبت اهدؽاس الامشاك اإلاىظمُت 

بً الىالب و اإلاػلمحن  و اإلاىظفحن بيعبت 

30% 

َـ 20/2/3441 ٌ 3/2/3441 هخِب )هلشؤ لجرجلي(  .2  

مػلماث 

الصفىف 

 ألاوليت

مىخب الخػلُم 

 فبالهفى 

مذاسط اإلاشخلت 

 الابخذاثُت
 اـذاس الىخِب )هلشؤ لجرجلي (. ---

 َـ 3/3/3441 َـ 3441/  2/  3 غىن   .9
ؤولُاء ألامىس/ 

 اإلاػلماث

بداسة التربُت 

 الخاـت

مػاَذ وبشامج 

 التربُت الخاـت
بُت 4جىفُز  ---  بشامج جذٍس

30.  
الػاداث العبؼ لألوفاٌ 

 العػذاء 
3/2/3441ٌ 20/2/3441ٌ  ألاوفاٌ 

اك ا داسة ٍس

 ألاوفاٌ
 --- الشولاث

العػُذة  العبؼ الػاداث اهعاب الاوفاٌ 

 %300 بيعبت الُىمُت خُاجه ومماسظتها في

َـ1/33/3441 َـ23/3/3441 الهاجف الاظدؽاسي   .33  

 الىالب

 اإلاػلمحن

 ؤولُاء ألامىس 

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

وخذة الخذماث 

 ؤلاسؼادًت

ت  الخىمُت ألاظٍش

 باألخعاء

اظخلباٌ غذد مً الاجفاالث لخلذًم  -

 %10بما ال ًلل بيعبت  الاظدؽاساث

الؽشاهت املجخمػُت بيعبت جدلُم مبذؤ  -

60% 

َـ23/30/3441 َـ23/3/3441 املجلغ الىالبي اإلاذسس ي  .32  
ولبت الخػلُم 

 الػام

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 --- اإلاذاسط
ت كُاداث والبُت ؼابت و   2010فم سٍئ

 %10بيعبت 

31.  
مؽشوع معشخت اإلاىاهج 

ت  الذساظُت في اإلاشخلت الثاهٍى

Drama Show 

َـ 3441/ 10/3 3/2/3441ٌ  
والباث اإلاشخلت 

ت  الثاهٍى

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىاث
 --- اإلاذاسط

ت في  ش مهاساث الىالباث اللغٍى جىٍى

ت والبالرُت في  اظخخذام ألاظالُب الخػبحًر

ت بيعبت اللغت ؤلاهجلح  %30ًز

34.  
 ـذي اللُم ؤلاوؽادي

 ) العػىدًت الخمشاء (
َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  

 والب والباث

 )ب، م، ر(

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

بداسة الػالكاث 

 الػامت

حامػت اإلالً 

 فُفل 

م بوؽادي غلى معخىي مذاسط  فىص فٍش

 حافظتامل
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بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 

حمػُت  

الثلافت 

 والفىىن 

31.  
اإلاذاسط الىمىرحُت 

الفذًلت إلداسة اإلاػاسف 

 الىالبُت

 َـ3441/ 2/ 9 َـ3442/ 30/ 3

اإلاذاسط 

اإلاششحت في 

(  10املحافظت  )

مذسظت مً 

 حمُؼ اإلاشاخل

 اليؽاه الىالبي

 ) بىاث (
 مياجب الخػلُم

ماظعت 

غبذاإلاىػم 

الشاؼذ 

 ؤلاوعاهُت

جمىحن اإلاذاسط الػُىت مً بداسة  -

ث بىجاح خالٌ ظاغت مػاسف الىالبا

 اليؽاه

36.  
 4حاثضة بخعان

 )خفل خخام ألاوؽىت (
 فئاث الجاثضة َـ3441/ 2/  9 َـ3442/ 30/ 3

 اليؽاه الىالبي

 ) بىاث (

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 
 جدلُم ؤللاب لجمُؼ الفئاث ---

33.  
ب الىالبي  جىوحن الخذٍس

 ) الىالب/ـت اإلاذسب/ ـت (
 َـ3441/ 2/  9 َـ3442/ 30/ 3

ب  ووالباث وال 

ت  اإلاشخلت الثاهٍى

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (
 --- مياجب الخػلُم

ب  % مً الىالب وجلذًم اإلاهاساث 60جذٍس

ب  الالصمت للخذٍس

 % مً الىلبت اإلاذسبحن10جإَُل  -

م والبي كادس  - هادي مذسس ي لخإَُل فٍش

 غلى كُادة راجه

 َـ3441/ 2/  9 َـ3442/ 30/ 3 ساوي هجش  .32
اث والب ووالب

ت  اإلاشخلت الثاهٍى

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (
 --- الاظخذًى الخػلُمي

ادة وعبت الىالب اإلاؽاسهحن خاسج الُىم  ٍص

الذساس ي والحفٌى غلى اإلالاوؼ اإلاشثُت 

خ هجش  التي جبرص خماسة وجاٍس

39.  
مػاسف الىلبت في  سكمىه

 ألاوؽىت رحر الففُت 

 ) الهىذظت ؤلالىتروهُت (

َـ 3/2/3441 َـ3442/ 30/ 3  
 والباث

 )   ب+ م + ر (

 اليؽاه الىالبي

 )بىاث (
 --- مياجب الخػلُم

ب الىالباث غلى جىمُت اإلاهاساث  جذٍس

ض ألاوؽىت رحر الففُت  الحُاجُت وحػٍض

 َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  3/ 34 البحرووي الفغحر  .20

مػلمي الػلىم 

الُاث  والٍش

للمشخلت 

 اإلاخىظىت

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 اإلاذاسط

--- 
ب   الُاث90جذٍس  % مً مػلمي الٍش
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 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

28 

 

 

 الىالب َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  3/ 34 الخخففُت الفىُت اإلاػاسك  .23
مىخب حػلُم اإلابرص/ 

 بىحن

 اإلاذاسط

 بداسة
 للمىخب الخابػت اإلاذاسط % م60ًمؽاسهت  ----

الُت  .22  َـ 3441/  2/  22 َـ 3441/  2/  1 مذسظتي ٍس
الىالب 

 نواإلاػلمح

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 ----- اإلاذاسط

ا في  20اهدؽاف ما ال ًلل غً  ىبا مَى

الُت.  اإلاىافعاث الٍش

َـ 10/4/3444 َـ 34/02/3441 وسجل  .21  الىالب 
مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

َـ 10/01/3444 َـ 34/03/3441 ظباق الػشبُت  .24  الىالب 
مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

الُاث  .21 َـ 10/4/3444 َـ 34/02/3441 ؤوإلابُاد غباكشة الٍش  الىالب 
مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

26.  
ؼ الخػلم  اللاثم غلى اإلاؽاَس

 ( PBLالػملُت )
َـ 30/01/3444 َـ 20/02/3441  الىالب 

مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

23.  
فىىن الخفىٍش الدؽىُلي 

 اإلاػاـش
َـ 10/4/3444 َـ 22/01/3441  الىالب 

مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

خابػت اإلاذاسط ال

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

َـ 34/1/3444 َـ 34/02/3441 اللاست الفاَم  .22  الىالب 
مىخب ؼماٌ 

 الاخعاء / بىحن

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

اض ي  .29 َـ 34/4/3444 َـ 34/01/3441 ملخلى الؽماٌ الٍش  الىالب 
مىخب ؼماٌ 

 عاء / بىحنالاخ

اإلاذاسط الخابػت 

 للمىخب
 %300مؽاسهت حمُؼ اإلاذاسط بيعبت  -----

 َـ 30/2/3441 َـ 4/3/3441 اإلافىشون الىباس  .10
والب اإلاشخلت 

ت  الثاهٍى

مىخب الخػلُم 

بؽشق ألاخعاء / 

 بىحن

ت  اإلاذاسط الثاهٍى

 الخابػت للمىخب
----- 

ت 90مؽاسهت  % مً مذاسط اإلاشخلت الثاهٍى

 .باللىاع

 َـ 3441/ 2/  9 َـ3442/ 30/ 3 إلاػعىشاث الىؽفُت الشكمُتا  .13
والب  اإلاشخلت 

ت   الثاهٍى

اليؽاه 

 () بىحنالىالبي
 ----- مياجب الخػلُم

% مـــً الىـــالب فـــي اإلاػعـــىش  مـــً 20مؽـــاسهت 

 .الىؽافت 
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 اظم اإلابادسة م

 ني للمبادسةالػمش الضم
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3.  
ؼشواثىا في الخػلُم والخىمُت 

 اإلاهىُت
33/3/3441 31/2/3441  

مذاسط الخػلُم 

-الػام )بىحن

 بىاث(

اهذًت الخي 

 بىاث( -) بىحن

ىخب الخػلُم م

 الاَلي

مياجب الخػلُم 

 بىاث( –) بىحن 

 بداسة الخخىُي

 –اهذًت الخي ) بىحن 

 بىاث(

مػاَذ اللغاث 

 واإلاشاهض الخاـت

 بداسة اليؽاه

---- 
ؼشاواث مؼ مػاَذ اللغاث 2غلذ غذد -

ب الاَلُت  ومشاهض الخذٍس

20/06/3441 3/02/3441 الاظدثماس في الخػلُم  .2  اإلاعدثمشون 
ُم مىخب الخػل

 الاَلي

 ؤلاغالم

 الخخىُي اإلاذسس ي

 ؼاون اإلاباوي

ش  ؼشهت جىٍى

 جفمُم الذلُل ؤلاحشاجي للمعدثمش

 غلذ ؼشاهخحن مؼ حهاث خىىمُت

 جىكُؼ غلذ اظدثماسي حذًذ

1.  
 في  الىجاح ؼشواء ملخلي

 ألاَلي الخػلُم
َـ29/2/3441 3442ٌ/ 9/ 31  

ماظعاث 

 الخػلُم الخاؿ

مىخب الخػلُم 

 ألاَلي

 شافبداسة الاؼ

 مياجب الخػلُم

 بداسة الاغالم

ماظعاث 

بغالمُت 

) مدىت جلفضة 

ذة  مدلُت ( حٍش

 مدلُت

% مً مذاسط 1بكامت اإلالخلي و مؽاسهت 

 املحافظت به.
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4.  
 مػشك اإلاذاسط ألاَلُت

 )  جىلػاث و حىدة خذماث (
29/01/3441ٌ َـ30/9/3442  

ؤولُاء ألامىس و  -

حمُؼ  –الىالب 

 ؼشاثذ املجخمؼ

ُم مىخب الخػل

 الاَلي

 بداسة الاغالم

بداسة الػالكاث 

 الػامت

 اإلاذاسط ألاَلُت

لجىت الخػلُم 

ألاَلي بالغشفت 

ت  الخجاٍس

 ألاَلُت % مً اإلاذاسط10مؽاسهت  -

ادة وعبت بلخداق الىالب بيعبت  -  %1ٍص

1.  
خىظبت مزهشاث الخفاَم 

 والاجفاكُاث
َـ 3442/ 02/ 10 َـ 3442/ 03/ 03  ميعىبي الخػلُم 

لخخىُي بداسة ا

ش  والخىٍى
 اغخماد البرهامج غلى مىكؼ الاداسة ال ًىحذ ؤلاداساث اإلاالىت

 اظم اإلابادسة م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 ُئتوالته

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3.  
البىابت ؤلالىتروهُت 

 لالخخباساث الذولُت
ٌ 3441/ 2/  3 َـ22/3/3441  مػلماث ـ 

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف
 ـــــــــ اإلاذاسط

بُت  جدعً الىخاثج في الاخخباساث الخجٍش

 % 3املحاهُت لالخخباساث الذولُت  بيعبت 

روهُت مً كبل جفػُل البىابت الالىت

دت اإلاعتهذفت بيعبت   % 20الؽٍش

2.  
مؽشوع جإَُلي إلاػلماث 

في   الفف ؤٌو ابخذاجي

ت غ اللغت ؤلاهجلحًز  جذَس

َـ 36/4/3441 َـ 3441/ 1/2  
مػلماث الفف 

 ألاٌو ابخذاجي

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف

مذاسط اإلاشخلت 

 الابخذاثُت بالهفىف

مذاسط  

ألاهجاٌ ألاَلُت 

وؤوادًمُت 

 ألاَلُتالىفاح  

جدعً  اإلاهاساث ألاظاظُت لخػلم اللغت 

ت   بيعبت   %1ؤلاهجلحًز

َـ31/6/3441 َـ26/3/3441 مؽشوع جمهحن  .1  
 مػلماث

 

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف

ب  بداسة  الخذٍس

 بداسة  الخلىُاث

بداسة الاغالم 

----- 
اإلاهاساث الخلىُت  لذي الفئت  جدعً 

 %3اإلاعتهذفت بيعبت 
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 التربىي 

 اإلاذاسط

هـ2443/  7/  32 هـ2443/ 2/ 08 لخدٌى السكميا  .4  
مػلماث التربيت 

 الفىيت

مىخب الخػليم 

 بالهفىف
----- ----- 

 البرامج مػلماث التربيت الفىيت في جدظً اداء

 % 0بيظبت  الخػليميت الخلىيت

1.  
بلى الػاإلاُت في الاخخباساث 

 الذولُت
َـ3441/ 2/ 23 َـ32/3442/ 22  

مػلماث الفف 

 ي ألاٌو زاهى 

بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىاث

 مياجب الخػلُم

ت   + اإلاذاسط الثاهٍى

حامػت اإلالً 

 فُفل

اسجفاع معخىي الىالباث في الاخخباساث 

 %1املحاهُت الخخباس بحزا الذولي بيعبت 

 َـ29/03/3441 َـ03/02/3441 مبخىش  .6

مػلمى ووالب 

وؤولُاء ؤمىس 

الىالب روي 

 الاغاكت 

بداسة التربُت 

 الخاـت

بداسة اليؽاه 

 الىالبي
----- 

وظاثل حػلُمُت مبخىشة لخىبُلها في  30جبني 

 %مً مػاَذ وبشامج التربُت الخاـت10

3.  
جىمُت الفهم اللشاجي لذي 

والباث الػىق العمعي 

 باإلاشخلت الابخذاثُت

َـ10/3/3441 َـ3/1/3441  

والباث الػىق 

العمعي في 

اإلاشخلت 

 الابخذاثُت

بداسة التربُت 

 الخاـت

ب بد اسة الخذٍس

 التربىي 
م اإلاشاهض الػؽشة  ألاواثل  -----  جىٍش

2.  
الُاث  لبىاث حػلم الٍش

 اإلاذَؽت
َـ 10/3/3441 َـ 3/2/3441  ألاوفاٌ 

اك  بداسة ٍس

 ألاوفاٌ
 ----- الشولاث

الُت اإلاهاساث الىفل اهعاب  املخخلفت الٍش

 اظخخذامها غلى كادسا الىفل ًفبذ ختى

 %21 بيعبت زلت بيل

9.  
لخػلم في اللشاءة مهاساث ا

ت  الجهٍش
3/2/3441ٌ 10/2/3441ٌ  ألاوفاٌ 

اك  بداسة ٍس

 ألاوفاٌ
 ----- الشولاث-

ت اإلاهاساث ألاوفاٌ اهعاب  بيعبت اللغٍى

90% 

30.  
دوس اإلاشؼذ الىالبي في سفؼ 

اإلاعخىي الخدفُلي وجدعحن 

 هىاجج الخػلم

َـ23/30/3441 َـ23/3/3441  
ولبت مذاسط 

 الخػلُم الػام .

حُه بداسة الخى 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 ----- اإلاذاسط
اسجفاع اإلاعخىي الخدفُلي للىلبت بيعبت 

20.  % 

 والباث  َـ3441/ 10/3 َـ3/3/3441 الضاد اإلاػحن   .33
الخػلُم مىخب 

 باإلابرص / بىاث

بداسة وؽاه 

 الىالباث واإلاذاسط
----- 

ـ جدعً معخىي الىالباث في مماسظت 

 %10ت  بيعبت  اإلاهاساث اللشاثُت والىخابُ

32.  
 لجلىُت فاًىمان والخدفُ

 الذساس ي 
َـ4/3/3441 َـ 2/2/3441  

 مػلماث

 والباث
 ----- اإلاذاسط مىخب حػلُم اللشي 

جدعً معخىي الخدفُل الذساس ي للفئت 

 %10اإلاعتهذفت بيعبت  
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 ؤولُاء ألامىس 

31.  
مبادسة اللشاءة اإلابىشة وفم 

جىبُم حلحن دومان  في 

 مذاسط الىفىلت اإلابىشة

َـ2/3/3442 َـ2/2/3442  

 مػلماث

 والباث

 ؤولُاء ألامىس 

مىخب الخػلُم 

 باللشي 
 ----- اإلاذاسط

% مً اإلاعتهذفاث مهاساث الفهم 10بهعاب 

دومان  اللشاجي والىخابي وفم مىهج حلحن

 لشاءة الزهُتلل

34.  
لىا  مفاَُمىا اللشاثُت وٍش

 للخىمُت اإلاػشفُت
َـ 2/4/3441 َـ 2/2/3441  

والباث و 

 مػلماث
 ----- اإلاذاسط مىخب حػلُم اللشي 

اسجفاع مػذالث هخاثج  الىلبت  في اإلاىاد 

 %1اإلاعتهذفت  بيعبت 

31.  
غ الفهم  اظتراجُجُاث جذَس

 اللشاجي
 َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  2/ 34

مػلمى اللغت 

الػشبُت في 

اإلاشخلخحن 

الابخذاثُت 

 واإلاخىظىت

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 --- اإلاذاسط

غ جىبُم اإلا ػلمحن الظتراجُجُاث جذَس

 % 60الفهم اللشاجي بيعبت  

36.  

جفيُف ؤَذاف الفف 

 الشابؼ الابخذاجي 

 إلاىاد التربُت ؤلاظالمُت 

 وفم  اإلاىاهج اإلاىىسة الحذًثت

 َـ 3441/  1/ 34 َـ 3441/  2/ 34

مػلمى التربُت 

ؤلاظالمُت 

اإلاشخلت 

 الابخذاثُت

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 --- اإلاذاسط

افلت لجذٌو - بغذاد اخخباساث مى

 اإلاىاـفاث

َـ 6/9/3441 َـ 22/3/3441 بشهامج جإَُل "كُاط"  .33  
والب اإلاشخلت 

ت  الثاهٍى

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف / بىحن

مذاسط اإلاشخلت 

ت  الثاهٍى
--- 

جدعً مخىظي جدفُل الىالب في 

اللذساث والخدفُلي غلى معخىي اإلاذاسط 

 % هدذ ؤدوى2بملذاس 

تاللشاءة ال  .32 ٍش َـ 6/9/3441 َـ 32/1/3441 خفٍى  
والب اإلاشخلت 

 الابخذاثُت

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف / بىحن

مذاسط اإلاشخلت 

 الابخذاثُت
--- 

جدلُم الىالب دسحت مخىظي ال جلل غً 

%( مً دسحت جلُُم جدفُل الىالب 31)

اساث  الزي ًىبله اإلاؽشف التربىي ؤزىاء الٍض

 الففُت .

َـ 23/2/3441 َـ 1/2/3441 بشهامج )بجلان(  .39  
والب اإلاشخلت 

 الابخذاثُت

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف / بىحن

مذاسط اإلاشخلت 

 الابخذاثُت
--- 

جدلُم مخىظي جدعً بحن الاخخباس اللبلي 

 دسحاث( 4والبػذي ال ًلل غً )
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 اظم اإلابادسة م

 ضمني للمبادسةالػمش ال
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

2/8/2443 هـ0/0/2443 ملخلى الظالمت الخامع  .3  

 كادة اإلادازض

+ 

 ميظلي الظالمت

بدازة ألامً والظالمت 

 اإلادزطيت

 م التربىي بدازة الاغال 

 مياجب الخػليم

 

حامػت اإلالً 

 فيصل

 الدفاع اإلادوي

 حمػيت الظالمت

ؤزاميى 

 الظػىدًت

% مً بحمالي غدد 82خظىز وظبت 

 اإلاسجلين

2/8/2443 هـ0/0/2443 البىابت آلامىت  .2  مدزطت02 
بدازة ألامً والظالمت 

 اإلادزطيت
 %75زفؼ وظبت زطا اإلاظخفيدًً بيظبت  مسوز ألاخظاء مياجب الخػليم

هـ32/8/2443 3/3/2443ٌ خمظتXبسهامج خمع   .1  

ميظلي 

وميظلاث 

 الظالمت

بدازة ألامً والظالمت 

 اإلادزطيت

بدازة الخدزيب 

 والابخػار

 بدازة اإلاىازد البؼسيت

بدازة الصحت 

 اإلادزطيت

 الدفاع اإلادوي

هيئت الهالٌ 

 ألاخمس

 مخدزب ومخدزبت 522جدزيب 

4.  
 خر فائدة 

ا
مظابلت ًا كائدا

2443 
هـ32/7/2443 2/6/2443  كادة اإلادازض 

بدازة ألامً والظالمت 

 اإلادزطيت

 بدازة الاغالم التربىي 

 مياجب الخػليم

ادازة الػالكاث 

 الػامت

 مدازض غلى مظخىي اإلاياجب 22جىسيم  ----
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هـ32/22/2443 2/2443/ 02 هظام بدازة الظالمت اإلادزطيت  .1  
 كادة اإلادازض

 ميظلي الظالمت

مت بدازة ألامً والظال 

 اإلادزطيت

 مياجب الخػليم

 بدازة ػاون اإلاباوي
 اصداز دليل  هظام بدازة الظالمت اإلادزطيت ----

6.  
بصداز البؼاكت الخػسيفيت 

ؤلالىتروهيت الخاصت بميظىبي 

 الخػليم

4  /6  /2443 ٌ 32  /22  /2443 ٌ  ميظىبي الخػليم 
وخدة الخىاصل 

 الداخلي

بدازة جلىيت 

 اإلاػلىماث

 بدازة ؤلاغالم و

 الاجصاٌ

---- 
بصداز البؼاكت الخػسيفيت ؤلالىتروهيت بيظبت 

 % إلايظىبي الخػليم92

هـ2443/ 2/  27 هـ2440/  8/  06 مظخػد  .3  ؤماهت الخػليم حميؼ ؤلادازاث 

وافت ؤلادازاث 

اإلاػىيت بماػساث 

 الاطخػداد

---- 
جإمين هفاءة الاطخػداد لبدء الػام الدزاس ي 

 %222الجدًد بيظبت 

2.  
باوي الخاسحُت بؽبىت سبي اإلا

 غالُت العشع

 اإلاشخلت الثاهُت

َـ3/1/3441 َـ3/3/3442  
 اإلاباوي الخاسحُت

 ومياجب الخػلُم

بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث
---- ---- 

وعبت الشض ى غً حىدة الخذماث الخلىُت 

 %90ال جلل    اإلالذمت

9.  
بىاء مجخمػاث الخػلم 

 للخىغُت باألمً العبراوي
20/2/3441 َـ3441/ 1/3  

اث ؤلاداساث  بداٍس

 واإلاذاسط

بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت  البؽٍش
---- 

خفن تهذًذاث ألامً العُبراوي في بداسة 

 %90الػمل الخلني بيعبت 

30.  
Email for All 

 اإلاشخلت الثاهُت
َـ2/2/3441 َـ3441/ 3/3  

حمُؼ ؤغماء 

–اإلاذسظت )كاثذ 

-مذسط-وهُل

مدمش مخخبر 

 ظىاء بىحن او 

 بىاث

بداسة   جلىُت 

 اإلاػلىماث

ش اإلاىاسد  وخذة جىٍى

ت مشهض -البؽٍش

ب  الخذٍس

---- 
خذماث حػلم بلىترووي واجفاالث 

 مذسظت. 30بلىتروهُت جفاغلُت لػذد 

33.  
دلُل البرمجت والاظخمافت 

 آلامىت

 اإلاشخلت الثاهُت

َـ10/4/3441   َـ3/3/3441  
 الاداساث 

 اإلاذاسط

بداسة جلىُت 

   اإلاػلىماث
 %90سض ى اإلاعخفُذ مً الذلُل بيعبت  ---- ----

َـ10/02/3441 َـ21/03/3441 ملخىفاث جىظُمُت في الػمل  .32  

ؤلادازاث 

الخػليميت 

واإلادزطيت 

بداسة الخخىُي 

ش  والخىٍى

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 
---- 

سفؼ معخىي بداسة كُاداث بداسة الخػلُم 

 %.21بيعبت 
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واإلاظاهدة في 

 بدازة الخػليم

َـ 10/30/3441 ٌ 3442/  32/ 26 فاءـىث الى   .31  
مظخفيدي 

 اإلاىخب
 ---- جلىُت اإلاػلىماث مىخب وفاء

( خذمت إلاعخفُذي مىخب 10اهجاص غذد)

 وفاء

 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441 مؽشوع )الخىؤمت(   .34

اإلاخمحزون 

واإلاخمحزاث مً 

 الفئاث 

)ؤلاداسة 

اإلاذسظُت، 

 اإلاػلم، الىالب(

 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب ب داسة الخذٍس

 التربىي 

مشهض الاجفاالث 

ت   ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

بداسة الػالكاث 

 الػامت

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

---- 

 ( مً املجمىع الىلي للػُىت 2مؽاسهت )%

 اإلاعتهذفت بخىبُم اإلاؽشوع .

  ( مً الفئاث 3) وعبتجدلُم%

اإلاُذالُاث / الخىبُم )اإلاعتهذفت مً 

في مىافعاث الخمحز )املحلُت /  وظمت(ألا 

 .  ؤلاكلُمُت(الذولُت / 

  جدلُم سلا اإلاعخفُذًً مً اإلاؽشوع

 % .30بيعبت 

31.  
ـُاهت وحؽغُل وهظافت 

 مذاسط املحافظت )حػاكذًت( 
َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442  اإلادازض 

بداسة الدؽغُل 

 والفُاهت
 % 300اهخماٌ اغماٌ الفُاهت  الىصاسة ---

َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442 الازار  باإلاذاسط  ـُاهت  .36  اإلادازض 
بداسة الدؽغُل 

 والفُاهت
 % 300اهخماٌ اغماٌ الفُاهت  --- ؼاون اإلاباوي

33.  
ـىاغت ألازار للمياجب 

ت   ؤلاداٍس
َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442  ؤلادازاث 

بداسة الدؽغُل 

 والفُاهت
 % 300اهخماٌ اغماٌ الفُاهت  --- ؼاون اإلاباوي

َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442 دَان مىخجاث  وسؼت الىجاسة   .32  اإلادازض 
بداسة الدؽغُل 

 والفُاهت
 % 300اهخماٌ اغماٌ الفُاهت  --- ؼاون اإلاباوي

َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442 دَان جدعحن بػن اإلاذاسط   .39  اإلادازض  
بداسة الدؽغُل 

 والفُاهت
 % 300اهخماٌ اغماٌ الفُاهت  --- ؼاون اإلاباوي
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َـ2/9/3442 مباوي مذسظُت ـذًلت للبِئت  .20 َـ24/32/3441  الهجش مذاسط   
 الذساظاث

 والخفامُم

 الاساض ي اداسة

ادسة  –والبرمجت 

 جلىُت اإلاػلىماث

--- 
اغخماد جفمُم مبنى مذسس ي للهجش  

ذًم للبِئت  ـو

23.  
الخمحز في جفػُل املخخبراث 

 الافترالُت
 َـ3441/ 2/ 3 َـ 23/3/3441

ي حمُؼ مػلم

ومػلماث الػلىم 

ووالب ووالباث 

مذاسط 

 املحافظت

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت

بداسة الاؼشاف 

 التربىي 

مياجب الخػلُم  ، 

حمُؼ مذاسط 

 املحافظت

--- 

% مً مػلمي ومػلماث الػلىم 10مؽاسهت  ـ

في مذاسط  املحافظت في ؤوؽىت وفػالُاث 

 اإلابادسة

 َـ3441/ 2/ 3 َـ 23/3/3441 مذسظتي معئىلُتي  .22

مذاسط الخػلُم 

الػام ، 

والخدفُظ 

اك ألاوفاٌ  وٍس

وبشامج التربُت 

 الخاـت

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت

اإلاذاسط ، ؤلاداساث 

الخػلُمُت ، ومياجب 

 الخػلُم

---- 
% مً مذاسط املحافظت في 10مؽاسهت 

 ؤوؽىت وفػالُاث اإلابادسة .

 َـ3441/  4/  20 َـ3441/  3/  23 مىاساث  .21

 كاثذاث

 اإلاذاسط ُالثوه

الىالباث 

 +ؤولُاء ألامىس 

بداسة الاخخباساث 

 ٌ  / بىاث واللبى

 

 ---- كاثذاث اإلاذاسط
ٌى للىزاثم الالصمت   • حعهُل وجِعحر الـى

 %20لخذمت اإلاعخفُذ بيعبت 

َـ3441/ 3/ 23 الهىذظت الخدلُلُت  .24 َـ3441/ 20/2   

 الخػلُم والباث

 مخشحاث الػام

 الىوني البرهامج

 للىؽف غً

ىبحناإلا  َى

ىباث  مؽشوع غلمي  . 31جىفُز  ـىذوق الاداسة اإلاذاسط بداسة اإلاَى

َـ32/1/3441 َـ23/3/3441 هدى حعىحن مبىش  .21  

ؤوفاٌ اإلاعخىي 

الثالث 

 )جمهُذي(

ىباث  بداسة اإلاَى

اك  بداسة ٍس

 الاوفاٌ 

الشولاث 

---- 

% 40جىبُم ؤدواث اللُاط و الخيبا غلى 

ٌ اإلاعخىي الخمهُذي بالشولاث مً اوفا

 اإلاعتهذفت.
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اك الاوفاٌ  اإلاعتهذفت بٍش

26.  
ؼ الػلمُت لىالب  اإلاؽاَس

 الففىف ألاولُت

   ) الىىابغ الفغاس (

َـ3441/   10/3 َـ3441/ 3/ 23  
والباث الخػلُم 

 الػام باإلاذاسط
ىباث  بداسة اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة

 التربىي 

 اإلاذاسط

 غلمي مؽشوع 31 غذد لـ مػشك جىفُز الاداسة ـىذوق 

َـ3441/   10/3 َـ3441/ 3/ 23 بلت الافياس الخلىُت  معا  .23  
والباث الخػلُم 

 الػام باإلاذاسط
ىباث  بداسة اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة

 التربىي 

 اإلاذاسط

 الاداسة ـىذوق 
مؽشوع غلمي مبخىش 20الحفٌى غلى 

 باظتراجُجُت خل اإلاؽىالث.

الُاجُت  .22 َــ3441/  20/2 َـ23/3/3441  اللىة الٍش  

الىالباث 

ىباث اإلا َى

مخشحاث 

البرهامج الىوني 

للىؽف غً 

ىبحن  اإلاَى

ىباث  بداسة اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة

 التربىي 

 اإلاذاسط

--- 
ؼ غلمُت بيعبت  % مً 10جىفُز مؽاَس

ىباث للبرهامج  خمىس الىالباث اإلاَى

29.  
لخىمُت الابخياس  مهاساث  

والخفىحر وؤلابذاع غىذ 

 ألاوفاٌ 

َـ20/2/3441 َـ31/6/3441  

دسة مخشحاث مبا

هدى حعىحن 

مبىش)الاوفاٌ 

ىبحن  اإلاَى

باإلاعخىي الثالث 

 جمهُذي(

ىباث  بداسة اإلاَى

اك  بداسة ٍس

 + الاوفاٌ

بداسة الاغالم 

 التربىي + 

الشولاث 

 اإلاعتهذفت

 ـىذوق الاداسة

% مً 31بمؽاسهت مػشك خخامي جىفُز 

ىبحن مخشحاث مبادسة هدى  الاوفاٌ اإلاَى

 حعىحن مبىش.

10.  
ىت اإلاذسظ ت الاظشة ؼٍش

 )واسف(
َـ23/30/3441 َـ23/3/3441  ؤولياء ألامىز  

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 ---- اإلاذاسط

م  جىمُت مهاساث ؤولُاء ألامىس غً وٍش

بهم في جفػُل البرامج ؤلاسؼادًت بىفاءة  جذٍس

 %90غالُت بيعبت 

13.  
ملخلى الابذاع و الابخياس في 

 الخػلُم غً بػذ
َـ 3441/ 1/2 َـ1/1/3441  

مػلماث حمُؼ 

 الخخففاث

مذًشة مىخب 

 الخػلُم
 --- اإلاذاسط

% مً اإلاػلماث  حمُؼ اإلاشاخل 31مؽاسهت  

 .الذساظُت 

َـ3441/  10/3 معابلت البدث الػلمي و   .12 ىبحنالىالب   ؼ غلمُت بمػاًحر  30فىص غذد )  ـىذوق ؤلاداسةبداسة ؤلاغالم    بداسة اإلاَى ( مؽاَس
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  الابخياس

 َـ3441/ 3/ 23

 

 

اإلاىَىبحن مً 

اإلاشخلت 

اإلاخىظىت و 

 الثاهىٍت

 بىي التر 

 اإلاذاسط

 اإلاعابلت

11.  
ب غلى خىىاث البدث  الخذٍس

 و ظيامبر  الػلمي و الابخياس 
َـ3441/  10/3 َـ3441/ 3/ 23  

الىالب 

ىبحن مً  اإلاَى

ت  اإلاشخلت الثاهٍى

ىبحن  بداسة اإلاَى
 ؤلاغالم التربىي 

 اإلاذاسط
ب  --- ىبحن % مً مجمىع ال30جذٍس  ىالب اإلاَى

 َـ 3441/ 2/ 3 َـ 23/3/3441 مذسظتي معئىلُتي  .14

مذاسط الخػلُم 

الػام ، 

والخدفُظ 

اك ألاوفاٌ  وٍس

وبشامج التربُت 

 الخاـت 

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت

اإلاذاسط ، ؤلاداساث 

الخػلُمُت ، ومياجب 

 الخػلُم

- 

 

% مً مذاسط املحافظت في 10مؽاسهت 

 سة .   ؤوؽىت وفػالُاث اإلاباد

11.  
الخمحز في جفػُل املخخبراث 

 الافترالُت
 َـ3441/ 2/ 3 َـ 23/3/3441

حمُؼ مػلمي 

ومػلماث الػلىم 

ووالب ووالباث 

مذاسط 

 املحافظت

بداسة الخجهحزاث 

 اإلاذسظُت

بداسة الاؼشاف 

 التربىي 

مياجب الخػلُم  ، 

حمُؼ مذاسط 

 املحافظت

 ــ

% مً مػلمي ومػلماث الػلىم 10مؽاسهت  ـ

ذاسط  املحافظت في ؤوؽىت وفػالُاث في م

 اإلابادسة
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 اظم اإلابادسة م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 خاميالخ
 اإلاعاهذة الشثِعُت

32/8/2443 2/2/2443 ) الحصيف(  .3  
ميظىبي/اث 

 بدازة الخػليم

بدازة الؼاون 

 اللاهىهيت
 ---- مياجب الخػليم

 باألهظمت وشيادة ازجفاع وظبت وعي اإلاىظفين

 الػمل مؼىالث غلى الخغلب في الفاغليت

 %02 بيظبت

2.  
الخؼىيس اإلاخيامل للماطظاث 

 الخػليميت ألاهليت
22/27/2443 02/29/2443  

اللياداث 

 واإلاؼسفين/اث

 نألاوادًميي

 باإلادازض الاهليت

مىخب الخػليم 

 ألاهلي

وخدة جؼىيس 

 اإلادازض

 بىاث (–)بىين 

بيىث الخبرة في 

 اإلادازض ألاهليت

( طاغت جدزيبيت في الليادة الخػليميت 25)

للهيئت الليادًت وؤلاػسافيت  و  للمػلمين 

 هليت.واإلاػلماث باإلادازض ألا 

1.  
 جمحز و ؤزش

 
 َـ23/2/3441 َـ23/3/3441

لجىت الخمحز 

 والجىدة

ش  وخذة جىٍى

 اإلاذاسط بىاث

ش،  مذاسط جىٍى

بداسة ؤلاؼشاف، 

 مياجب الخػلُم

ب  بداسة ،الخذٍس

 التربىي 

،بداسة وؽاه 

 الىالباث،

بداسة جىحُه و 

 الىالب بسؼاد 

بداسة الجىدة 

 وكُاط ألاداء

----- 

اإلاهىُت لذي   ةاسجفاع معخىي الىفاء

%مً لجان الخمحز والجىدة في مذاسط 30

ش .  جىٍى
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4.  
بي بػىىان الخغزًت  بشهامج جذٍس

 اإلاذسظُت
22/3/3441 29/2/3441  

مظاولى 

الخغرًت 

 باإلادازض

بداسة خذماث 

 الىالب
ب  ---- بداسة الخذٍس

ب  - معاوٌ حغزًت باإلاذاسط  100جذٍس

 بالبىحن

ب  - معاولت حغزًت بمذاسط  100جذٍس

 ىاثالب

 29/6/3441 22/3/3441 البرهامج الفخي اإلاخىاصن   .1

مظاولى 

الخغرًت 

 باإلادازض

بداسة خذماث 

 الىالب
 ---- كادة اإلاذاسط

 مذسظت في كىاع البىحن 100مؽاسهت 

 مذسظت في كىاع البىاث 100مؽاسهت 

 هخيامل  .6
ا
 هـ 2443/  9/ 2 ٌ 2443/  2/ 32 مػا

مدازض ذوي 

الاخخياحاث 

 الخاصت

ن بدازة ػاو 

 اإلاػلمين

بدازة التربيت 

مىخب  –الخاصت 

 الخػليم بالهفىف

---- 

طد اخخياج  جدزيع ذو ؤلاغاكت الظمػيت 

والبصسيت مً  مػاهد التربيت الخاصت 

 %222بيظت 

َـ 20/2/3441 َـ 3/2/3441 الففىف الحشة  .3  

مػلماث التربيت 

ألاطسيت )حميؼ 

 اإلاساخل ( 

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف
  مػلماث -كاثذاث 

 –ؤولُاء امىس 

ماظعاث  

 داغمت

جدلم الؽشاهت للمذسظت مؼ ألاظشة 

 %.3واملجخمؼ  بيعبت 

2.  
)ماسازىن  تربُت الفىُت ال

الابخياساث الفىُت  للمػلم /ة 

 في مجاالث التربُت الفىُت (

َـ 3441/ 21/2 َـ 3441/ 1/2  
مؽشفاث 

 مػلماث والباث 

بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىاث
 مذساط 

إلالً حامػت ا

 فُفل 

مشهض ألابذاع 

الحشفي وظىق 

 الحشفُحن 

اإلاخدف الىوني 

حمػُت الثلافت 

والفىىن 

 والىادي ألادبي 

افلت  اهخاج مػاسك ومىخجاث فىُت مخى

 وإلالشساث التربُت الفىُت مً اإلاخذسبحن  

9.  
بداسة غملُاث جىىٍش بِئاث 

 الخػلم )بػذ ؤصمت هىسوها(
23/30/3441ٌ َـ23/3/3441  

مؽشفاث + 

ػلماث  كعم م

 اللغت الػشبُت

بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىاث

 اإلاياجب

 اإلاذاسط
--- 

ش اإلانهي في مجاٌ  جىىٍش بِئاث  جدلُم الخىٍى

% مً 30الخػلم  بما ال ًلل غً وعبت 

 مؽشفاث كعم اللغت الػشبُت .
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34/9/3441 َـ29/32/3442 اإلاعاس الصحُذ  .30  اللاثذاث 
بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىاث

م اخ فاثُاث الخلٍى

في اإلاياجب مؽشفاث 

 اللُادة اإلاذسظُت

 في اإلاياجب

--- 
جدعً معخىي ؤداء اللاثذاث في ماؼش 

 %30ألاداء الىىعي بيعبت 

33.  
 ولىاثذ ؤدلت في الخمىحن

م ٌ  الخلٍى  واللبى
 َـ 3441/ 2/  22 َـ3441/  1/  32

 كاثذاث

 اإلاذاسط وهُالث

 )حمُؼ اإلاشاخل(

كاثذة /  30

 وهُلت

خخباساث بداسة الا 

 ٌ  / بىاث واللبى

ب التربىي  الخذٍس

 والابخػار
ت الهُئت جمىً • ---  ؤدلت في اإلاذسظُت ؤلاداٍس

م ولىاثذ ٌ  الخلٍى  %10 بيعبت واللبى

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 حاثضة جمخحن  .32  

اإلاذسباث اإلاذسحت 

بشامجهً في 

الخىي 

بُت  الخذٍس

ب  اداسة الخذٍس

/  التربىي والابخػار

 اثبى

اداسة الاغالم 

 التربىي 
 ---- 

بُت اإلاىبلت  - اسجفاع غذد البرامج الخذٍس

 % 10للمػاًحر بيعبت 

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 مؽشوع اإلاػلم الشكمي  .31  اإلاػلماث 

ب  اداسة الخذٍس

/  التربىي والابخػار

 بىاث

---- ---- 
ب )  % ( مً غذد ؼارالث  30جذٍس

بُتالىظاثف الخػلُمُت في ال  برامج الخذٍس

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 ـىاغت اإلاذسب املحترف  .34  

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت

ب  اداسة الخذٍس

/  التربىي والابخػار

 بىاث

 %10سفؼ هفاءة اإلاذسباث  بيعبت  ---- ----

بي  .31 َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 كُاط ألازش الخذٍس  

ؼارالث 

الىظاثف 

 تالخػلُمُ

ب  اداسة الخذٍس

/  التربىي والابخػار

 بىاث

–مياجب الخػلُم 

 اإلاذاسط
---- 

جدعحن ؤداء اإلاذسباث واإلاخذسباث بيعبت 

10% 

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 دكُلت( 60كُمت في  60)\هماء   .36  

حمُؼ ميعىباث 

ومياجب  بداساث

 الخػلُم

ب  اداسة الخذٍس

/  التربىي والابخػار

 بىاث

----  ---- 
بُت  - اسجفاع غذد اإلاؽاسواث في البرامج الخذٍس

    %20بيعبت 
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20/2/3441ٌ 33/30/3442ٌ خحر مػحن  .33  

 كُاداث 

 مػلماث 

 ؤولُاء ؤمىس 

 ؤوفاٌ

اك  بداسة ٍس

 ألاوفاٌ
 الشولاث 

حامػت اإلالً 

 فُفل +

مشهض الخىمُت 

ت  ألاظٍش

بُت بيعبت   %30جىفُز خىت البرامج الخذٍس

32.  
بي لخ إَُل البرهامج الخذٍس

 اإلاشؼذًً الجذد
َـ9/1/3441 َـ1/1/3441  اإلاشؼذون الجذد 

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي واإلاذاسط
 %300سفؼ هفاءة اإلاشؼذًً اإلاهىُت بيعبت  -

َـ3441/ 10/3 َـ3/3/3441 خفاد صسع  .39  

 مػلماث 

الُاث  الٍش

اإلاشخلت 

 اإلاخىظىت

الخػلُم مىخب 

 / بىاث ص باإلابر

اإلاشخلت مذاسط 

 اإلاخىظىت
--- 

جدعً هخاثج الىالباث في خل اإلاعاثل 

 اللفظُت

20.  
الىخاب الخفاغلي للمهماث 

الاداثُت في مادة التربُت 

ت  الاظٍش

َـ3441/ 10/30 َـ3/3/3441  
مػلماث التربُت 

ت  الاظٍش

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىاث
 اإلاذاسط

ؼشهت ) كىاع 

 خاؿ (

غُت للمػلماث في جدعً في الىفاءة الىى 

 %1جىفُز  اإلاهماث الاداثُت بيعبت 

23.  

 مشروع التنمية املهنية
Professional 

Development 

َـ 3441/ 21/2 3/2/3441ٌ  
معلمات مجيع 
 التخصصات

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 --- املدارس بىاث

يف  مجيع التخصصات معلمات تطوير أداء 
أساليب وطرق التدريس والتقومي بنسبة 

54% 

22.  
مبادسة مهشحان الخػلم 

ان  اليؽي ججشبت وبَش
 --- اإلاذاسط مىخب حػلُم اللشي  اإلاػلماث َـ 2/1/3441 َـ 3441/ 22/3

اسجفاع وعبت اإلاؽاسهت في  اإلاهشحان  للفئت 

 %30اإلاعتهذفت بيعبت 

اساث اإلاُذاهُت غً بػذ  .21 َـ33/30/3441 َـ23/03/3441 الٍض  اللادة والىهالء 
بداسة الاخخباساث 

 لبٌى / بىحن وال
--- --- 

اساث اإلاعىذة غً بػذ بيعبت  اهجاص الٍض

300% 

24.  
 جإَُل اللادة الجذد.

 الىهالء (-) اللادة 
23/03/3441ٌ 31/01/3441 ٌ  اللادة/ الىهالء 

بداسة ؤلاؼشاف 

 / بىحنالتربىي 
 --- مياجب الخػلُم.

           % من مهارات املستوى األول08اتقان 
 يف القيادة.

21.  
 ىرج الاظخىؽافي()الىم 

خاحاث الخىىٍش اإلانهي 
َـ 31/01/3441 23/03/3441ٌ  

اإلاؽشفىن 

ىن   التربٍى

بداسة ؤلاؼشاف 

 / بىحنالتربىي 

 مياجب الخػلُم

ب  بداسة الخذٍس
--- 

% مً خاحاث الخىىٍش اإلانهي 20جدذًذ 

 للمؽشف التربىي.
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 التربىي / بىحن للمؽشف التربىي 

بُت الفباخُت  .26  23/30/3441ٌ 23/3/3441ٌ البرامج الخذٍس
ؼارلي الىظاثف 

 الخػلُمُت

ب  بداسة الخذٍس

 / بىحن والابخػار
 --- اإلاذاسط

ب   مً مػلمي املحافظت 21جذٍس
ا
% ظىىٍا

 .لجمُؼ اإلاشاخل

23.  
بُت  جىفُز البرامج الخذٍس

 اإلاعاثُت
23/3/3441ٌ 23/30/3441ٌ 

ؼارلى الىظاثف 

 الخػلُمُت

ب  بداسة الخذٍس

 / بىحن والابخػار
 --- واإلاياجب ؤلاداساث

 في الػام  32جىفُز 
ا
 معاثُا

ا
بُا  جذٍس

ا
بشهامجا

 .الذساس ي

22.  
بُت  الحلُبت الخذٍس

 ؤلالىتروهُت
23/3/3441ٌ 23/30/3441ٌ 

مؽشفى بداسة 

ب  الخذٍس

 والابخػار

ب  بداسة الخذٍس

 والابخػار / بىحن
بُت  9غً  لاـذاس ما ال ًل --- ---  خلاثب جذٍس

 23/30/3441ٌ 23/3/3441ٌ مػلم الغذ  .29

الىالب اإلاػلمحن 

اإلاخىكؼ جخشحهم 

مً حامػت اإلالً 

فُفل وولُت 

ػت  الؽَش

 باألخعاء

ب  بداسة الخذٍس

 والابخػار / بىحن

بداسة الاؼشاف 

 / بىحنالتربىي 

حامػت اإلالً 

فُفل 

 باألخعاء

ػت  ولُت الؽَش

 باألخعاء

بُت جخففُت 30جىفُز   -  بشامج جذٍس

ب ما  ال ًلج - %  مً 30غً وعبت  لذٍس

 الفئت اإلاعتهذفت

10.  
غ الدعػت  خىىاث الخذَس

 لشوبشث حاهُِه
 َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  3/ 34

مػلمى مىخب 

 حػلُم اإلابرص

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 --- اإلاذاسط

ب مػلم واخذ مً ول مذسظت  جذٍس

 بمىخب حػلُم اإلابرص

13.  
ش مهاساث مػلمي  جىٍى

غ  الففىف ألاولُت في جذَس

 اللشاجي.اظتراجُجُاث الفهم 

 َـ 3441/  9/ 10 َـ 3441/  3/ 34
مػلمي الففىف 

 ألاولُت

مىخب حػلُم اإلابرص/ 

 بىحن

 اإلاذاسط

ب  بداسة الخذٍس
--- 

ب ما وعبخه  % مً مػلمي الففىف 60جذٍس

 ألاولُت غلى اظتراجُجُاث الفهم اللشاجي.

12.  
البرامج ؤلازشاثُت للمىهج 

 الذساس ي
 َـ 3441/  6/ 34 َـ 3441/  3/ 34

مي اللغت مػل

ت  الاهجلحًز

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
ب  ---- اإلاذاسط ت40جذٍس  % مً مػلمي اللغت الاهجلحًز

11.  
مبادساث سكمُت خبراث 

 وججاسب
 َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  2/ 34

مػلمى الػلىم 

الاحخماغُت 

 والىوىُت

مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 --- اإلاذاسط

ب ما وعبخه  ػلىم % مً مػلمي ال 40جذٍس

 الاحخماغُت والىوىُت 

ب  ---- اإلاذاسطمىخب حػلُم اإلابرص/ مػلمي الػلىم  َـ 3441/  1/ 10 َـ 3441/  3/ 34املخخبراث الافترالُت   .14  % مً مػلمي الػلىم61جذٍس
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للمشخلت  )هشوهىداًل(

اإلاخىظىت 

اء  ومػلمي الفحًز

و الىُمُاء 

ت  للمشخلت الثاهٍى

ب بىحن  بداسة الخذٍس

 كادة اإلاذاسط َـ 3441/  9/ 10 َـ 3441/  3/ 34 لُاث غً بػذبداسة الػم  .11
مىخب حػلُم اإلابرص / 

 بىحن
 --- اإلاذاسط

% مً كادة  21ؤن ًىبم ما ال ًلل غً  -

 اإلاذاسط بداسة الػملُاث غً بػذ

16.  
اإلاىخبت الشكمُت للحلاثب 

بُت  الخذٍس
َـ20/9/3441 َـ 22/3/3441  

اللُاداث 

اإلاذسظُت )كادة/ 

 وهالء(

ب الخػلُم مىخ

 بالهفىف / بىحن
 - اإلاذاسط

 30ؤن جخممً اإلاىخبت )ما ال ًلل غً 

بُت مدىمت (  خلاثب جذٍس

13.  
همزحت اللُادة اإلاذسظُت في 

 اإلاذاسط ألاَلُت
َـ 29/1/3441 َـ 23/3/3441  

كادة اإلاذاسط 

 ألاَلُت

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف / بىحن

مىخب الخػلُم 

 ألاَلي
- 

اإلاعتهذفت  احخُاص اللُاداث اإلاذسظُت

ت اإلاعتهذفت  إلالُاط ألاداء وفم اإلاػُاٍس

 اإلاػلمىن  َـ 03/04/3441 َـ 33/02/3441 جمىحن واهجاص  .12

مىخب الخػلُم 

بؽشق ألاخعاء / 

 بىحن

 اإلاذاسط

بداسة ؤلاؼشاف 

 التربىي 

 
مػلم )جخفق غلىم  310مؽاسهت 

الُاث ( بذوساث الخىىٍش  اإلانهي   .والٍش

19.  
بي بػىىان الخ غزًت بشهامج جذٍس

 اإلاذسظُت 
َـ 29/2/3441 َـ 22/3/3441  

معاولى الخغزًت 

 باإلاذاسط

بداسة خذماث 

 الىالب
ب   --- بداسة الخذٍس

ب  - معاوٌ حغزًت باإلاذاسط  100جذٍس

 بالبىحن

ب  - معاولت حغزًت بمذاسط  100جذٍس

 البىاث 

 َـ 29/6/3441 َـ 22/3/3441 البرهامج الفخي اإلاخىاصن   .40
معاولى الخغزًت 

 اسطباإلاذ

بداسة خذماث 

 الىالب
 --- كادة اإلاذاسط

 مذسظت في كىاع البىحن  100مؽاسهت 

 مذسظت في كىاع البىاث 100مؽاسهت 

 هخيامل  .43
ا
 َـ 3441/  9/ 3 ٌ 3441/  3/ 10 مػا

مذاسط روي 

الاخخُاحاث 

 الخاـت

بداسة ؼاون 

 اإلاػلمحن

بداسة التربُت 

مىخب  –الخاـت 

 الخػلُم بالهفىف

- 

غ رو ؤلاغاكت العمػُت ظذ اخخُاج  جذ َس

ت مً  مػاَذ التربُت الخاـت  والبفٍش

 %300 بيعبت
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 اظم اإلابادسة م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م ال ى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

 َـ29/02/3441 َـ23/03/3441 حػشف غلحهم  .3

 اإلاػلم /

 اإلاشؼذ الىالبي/ 

كادة اإلاذاسط/ 

 ؤولُاء ألامىس 

بداسة التربُت 

 الخاـت

بداسة الاخخباساث 

 ٌ  واللبى
--- 

بـذاس دلُل اللبٌى وألاَلُت لىالب التربُت 

 %300الخاـت وجىبُله بيعبت 

َـ 20/9/3441 َـ 20/3/3441 ي في هخاحيمهاسح  .2  
والباث بشامج 

 ـػىباث الخػلم

التربُت الخاـت 

 بىاث

بشامج ـػىباث 

 الخػلم
--- 

 مً% 10 لذي الىخابت معخىي  جدعحن

 اإلاعتهذفاث  الىالباث

َـ22/2/3441 َـ24/2/3441 هماء وغىاء  .1  
الفف والب 

 الثالث 
 بداسة  حػلُم الىباس 

مذاسط  حػلُم 

 الىباس
--- 

جحن لالظخمشاس في  اسجفاع اغذاد الخٍش

 %91اإلاشاخل الخػلُمُت ألاخشي بيعبت 

َـ23/2/3441 َـ22/3/3441 بهمتي ؤحػلم  .4  
والب مذاسط 

 حػلُم الىباس
 بداسة  حػلُم الىباس 

مذاسط  حػلُم 

 الىباس
--- 

سفؼ اإلاعخىي الخدفُلي في اللشاءة والىخابت 

 %(20بيعبت )

َـ23/2/3441 َـ22/3/3441 الخػلم مىهج خُاة  .1  
والب مذاسط 

 حػلُم الىباس
 بداسة حػلُم الىباس 

مذاسط حػلُم 

 الىباس
--- 

ذ هىاجج الخػلم ومػذٌ الاخخباساث  ججٍى

 %21بيعبت 

ذ ؤن ؤكشؤ  .6  َـ23/2/3441 َـ22/3/3441 مً ؤًً ؤبذؤ ؤٍس
والب مذاسط 

 حػلُم الىباس

بداسة  حػلُم الىباس 

 /بىاث

مذاسط  حػلُم 

 الىباس
--- 

جدعحن الفاكذ الخػلُمي لللشاءة والىخابت 

 %31بيعبت 

َـ23/30/3441 َـ39/2/3441 ؤلاسؼاد اللشاجي  .3  
ولبت الخػلُم 

 الػام 

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 --- اإلاذاسط
جىمُت مهاساث الىلبت في ؤلاسؼاد اللشاجي 

 %30بيعبت 
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َـ33/30/3441 َـ23/03/3441 مػادلت الىزاثم الذساظُت  .2  الؼالب 
بداسة الاخخباساث 

 واللبٌى / بىحن 

بداسة الاؼشاف 

 التربىي / بىحن
 %90اهجاص اإلاػادالث غً بػذ بيعبت  ---
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 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم
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 اإلاؽشوعاظم  م

 لمبادسةالػمش الضمني ل
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3.  
كاغذة الترؼُذ للػمل 

 اللُادي
َـ3441/  9/  4 َـ3442/  2/  26  ؤماهت الخػلُم حميؼ ؤلادازاث 

وافت ؤلاداساث 

 واإلاياجب والىخذاث

 واإلاذاسط اإلاػىُت

---- 
كاغدة مػبإة ببياهاث الساغبين/الساغباث 

 %72بالترػيذ الليادي بيظبت ال جلل غً 

َـ3441/   4/  4 َـ3441/ 3/  32 كاغذة بُاهاث اللُاداث  .2  ---- جلىُت اإلاػلىماث ؤماهت الخػلُم حمُؼ ؤلاداساث 
كاغذة بُاهاث الىتروهُت لللُاداث جدذر 

 بيعبت 
ا
ا  %300دوٍس

9.  
الدؽغُل الفشدي ؤو الدؽغُل 

 الزاحي للخغزًت اإلاذسظُت 
22/3/3441ٌ 29/2/3441 ٌ  اإلاذاسط 

بداسة خذماث 

 الىالب
 ---- كادة اإلاذاسط

 مذسظت  بالبىاث 100جىزُم غلىد   -

 مذسظت بالبىحن 100جىزُم غلىد   --

30.  
الخىزُم ؤلالىترووي للًشاداث 

 واإلافشوفاث في هظام هىس 
22/3/3441ٌ 29/2/3441 ٌ  اإلاذاسط 

بداسة خذماث 

 الىالب
 ---- كادة اإلاذاسط

الخىزُم ؤلالىترووي لجمُؼ مذاسط 

 املحافظت

33.  
مخابػت الىثافت بشهامج 

الىالبُت بففٌى مذاسط 

 املحافظت

34/3/3441ٌ 22/2/3441 ٌ  
ففٌى مذاسط 

 املحافظت
 الخخىُي اإلاذسس ي

 ؼاون اإلاػلمحن 

 ٌ  الاخخباساث واللبى

 مياجب الخػلُم

---- 

ٌى بلى جدلُم مػادلت  ليل والب  3.6الـى

% مً 60مً الفماء الففي بيعبت 

 مجمىع الففٌى الذساظُت 

ٌ 23/2/3441 ٌ 26/3/3441 اإلاذاسط كلُلت الػذدبشهامج   .32  
اإلاذاسط كلُلت 

 الػذد
  خذماث الىالب الخخىُي اإلاذسس ي

سفؼ اظخماساث اإلاذاسط للىصاسة التي جىىبم 

 %300ػذد بيعبت غلحها لىابي كلُلت ال

31.  
جثبُذ غهذ اإلاذاسط في هظام 

 فاسط
َـ22/33/3441 َـ32/30/3442  

اإلاذاسط / 

 ؤلاداساث

اكبت  ؤداسة مش

 املخضون 
 % 300اهخماٌ الخثبُذ في الىظام بيعبت   -- مياجب الخػلُم

34.  
ىاف  مخابػت خشهت ألـا

 اإلاعخىدغُت في هظام فاسط
َـ22/33/3441 َـ32/30/3442  اإلاعخىدغاث 

اكبت ؤدا سة مش

 املخضون

ؤلاداساث راث 

 الػالكت 
 % 300اهخماٌ الخثبُذ في الىظام بيعبت   --

َـ 33/6/3442جىبُم الثدت جفمُل   .31 َـ23/1/3441  اث ؤلاداساث  ت ازشاء اإلاالؽشواث  --- بداسة اإلاؽتًر يؽأث الخػلُمُت وؤلاداٍس
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 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت
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املحخىي املحلي للػملُاث 

اإلاىشوخت و اإلاىلىبت مً 

 الجهاث لخإمُجها او ـُاهتها

 % 10باالخخُاحاث اإلاىلىبت بيعبت  واإلااظعاث

 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
 مً الاظخػذاد ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

َـ3441/  2/   26 َـ3442/ 32/  22 املجلغ الخػلُمي املحلي  .29  ؤماهت الخػلُم حمُؼ ؤلاداساث 

وافت ؤلاداساث 

اإلاػىُت بماؼشاث 

 الاظخػذاد

---- 
اسجفاع معخىي ؤداء ؤلاداسة وفم مػاًحر 

 %300ماؼشاث كُاط ألاداء 

10.  

 ػلُمي واإلانهيؤلاسؼاد الخ

 الخىغُت اإلاهىُت

) مػشك / ملخلُاث / 

 للاءاث .... (

َـ21/2/3441 َـ24/1/3441  
حمُؼ اإلاشاخل 

 الذساظُت

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 التربىي  ؤلاؼشاف

 الىالبي اليؽاه

 الخػلُم مياجب

 الخاـت التربُت

 الجامػاث

 اليلُاث

اإلاػاَذ الفىُت 

 و اإلاهىُت

اث را اإلااظع

 الػالكت

ادة  –َذف  0 ٍس

 بلخ

جىمُت مهاساث الىالب في الخػشف غلى  -

 % . 10مُىلهم اإلاهىُت و ا لخػلُمُت بيعبت 

ب اإلاشؼذًً الىالبُحن غلى خلُبت   - جذٍس

الخىحُه و ؤلاسؼاد الخػلُمي و اإلانهي بيعبت 

10. % 



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى
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 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

3441ٌ/  3/  22  َـ3442/  6/  6 ولُاء ألامىس مجلغ ا  .12  املجخمؼ اإلاذسس ي 

وخذة ؼشاهت 

شة اإلاذسظت مؼ ألاظ

 واملجخمؼ

بداسة الخىحُه 

 وؤلاسؼاد
---- 

% مً ؤولُاء ألامىس في ألاوؽىت  10اؼشان 

 اإلاذسظُت

3441ٌ/  3/  32 َـ3442/  6/  6 مجخمؼ مؽاسن  .11  
اإلاذسظت 

 واملجخمؼ

وخذة ؼشاهت 

اإلاذسظت مؼ ألاظشة 

 واملجخمؼ

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 
---- 

غلى مُثاق % مً ؤولُاء ألامىس 31مفادكت 

 واؼشاههم في ألاوؽىت اإلاذسظُت شاهتالؽ

14.  
 جىسيم الؼالب اإلاخفىكين

 (38)طفساء الخفىق 
َـ10/1/3441 َـ3/2/3441  

الؼالب 

الحاصلين غلى 

 %222-99وظبت 

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

ؤلاداساث راث 

الػالكت بةداسة 

 الخػلُم

*مجمىغت 

ظلُمان الحماد 

ت  الخجاٍس

*حامػت اإلالً 

 فُفل

 *ؤماهت ألاخعاء

ادة غذد الىالب اإلاىشمحن بيعبت   %20ٍص

11.  

 

 اهمباوي ظش هجاحي

 

َـ1/33/3441 َـ23/3/3441  

الىلبت في 

مذاسط الخػلُم 

 الػام

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 اإلاذاسط -

 ؤلاؼشاف التربىي . -

 اليؽاه . -

 مياجب الخػلُم

---- 
ؼ التي ح - ادة وعبت البرامج و اإلاؽاَس عهم في ٍص

 %.10وؽش زلافت الاهخظام و الحمىس بيعبت 

16.  
ؤلاواس الػام لشغاًت وجىمُت 

 العلىن الاًجابي
َـ23/30/3441 َـ23/3/3441  

ولبت مذاسط 

 الخػلُم الػام

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد
 ---- اإلاذاسط

ادة البرامج الىكاثُت و ؤلاهماثُت و - ٍص

 الػالحُت اإلاىفزة للىالب .



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء
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اإلاعاَمت في جىُف الىالب مؼ البِئت - - بىاث (

 % .10اإلاذسظُت و  املجخمػُت بيعبت 

َـ23/30/3441 َـ23/3/3441 خفاثق الىمى  .13  

ولبت الخػلُم 

الػام في حمُؼ 

اإلاشاخل 

 الذساظُت

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 بىاث (

 ---- اإلاذاسط
جىمُت مهاساث الىلبت واإلاػلمحن في خل 

 %30مؽاولهم بيعبت 

12.  
 اإلاعشح اإلاذسس ي

 هبن () 
َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  

 والب ووالباث

 م / ر () ب / 

 

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

بداسة  الاؼشاف 

 التربىي 

حمػُت الثلافت 

 والفىىن 

م معشحي واخذ للمىافعت   جشؼُذ فٍش

ت  الىصاٍس

19.  
اإلاهشحان الثلافي اإلاذسس ي 

 للفغاس

 ) غِؾ العػىدًت (

َـ3441/ 2/  4 َـ3442/ 30/ 3  
 والباثوالب و 

 ) ب (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم

 الىادي ألادبي

حامػت اإلالً 

 فُفل

م معشحي واخذ للمىافعت   جشؼُذ فٍش

ت  الىصاٍس

40.  
 الحىاس  الىالبي

للمىاظشاث )هادي ظاَم 

 الىالبُت(

َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  
 باثوالب /وال

 م / ر (ب/) 

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

  مياجب الخػلُم

بداسة الخىحُه 

 وؤلاسؼاد

 الىادي ألادبي

حامػت اإلالً 

فُفل مشهض 

اإلالً 

ض  غبذالػٍض

 للحىاس الىوني

والبت لخلذًم  20مؽاسهت ما ال ًلل غً 

ؤوساق غمل في ملخلى الحىاس الىالبي في 

 ألاخعاء

43.  
 ػشبُت مىافعاث اللغت ال

 ) هادي اإلاىافعاث الػشبُت ( 
َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  

 والب /والباث

 ) م / ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 /  مياجب الخػلُم

 

 الىادي ألادبي /

حامػت اإلالً 

 فُفل

ب  -  فــــــــــــــي الخػلـــــــــــــُم ولبــــــــــــــت مـــــــــــــً% 30 جـــــــــــــذٍس

إلاىافعــاث اللغــت الػشبُــت   للخإَــل  املحافظــت

عـــــابلت حامػـــــت الـــــذٌو الػشبُـــــت الىوىُـــــت وم

 للغت الػشبُت للىدى

جإَـــل وـــالبحن /جـــحن للمؽـــاسهت فـــي اإلاىافعـــت  -

 الىوىُت .

َـ3441/ 4/ 3 َـ3442/ 30/ 3 هخابت اإلالالت  .42  
 والب /والباث

 (م/  ب) 

بداسة اليؽاه 

 الىالبي
 مياجب الخػلُم -

 الىادي ألادبي -

حامػت اإلالً  -

ب - % مـــــــــً الىالبـــــــــاث غلـــــــــى هخابـــــــــت 10جـــــــــذٍس

ـــــــــل للمىافعـــــــــت   ًَا
ا
 مخلـــــــــذما

ا
با اإلالالــــــــت جـــــــــذٍس
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 الىوىُت فُفل ) بىحن / بىاث (

اإلاؽـــاسهت فــــي الفػالُــــاث الخاـــــت باإلاؽــــشوع -

وفــــم الخػلُمــــاث الــــىاسدة مــــً ؤلاداسة الػامــــت 

 ليؽاه الىالباث

41.  
الذولُت للشظاثل اإلاعابلت 

ذًت   البًر
ٌ  3441/ 4/ 3 َـ3442/ 30/ 3  

اإلاشخلت  والباث

 اإلاخىظىت 

داسة اليؽاه ب

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

  مياجب الخػلُم

 

 الىادي ألادبي 

حامػت اإلالً 

 فُفل

ب ماال ًلل غً - والب /ـت مـً ولبـت  10جذٍس

 
ا
 مخلــذما

ا
با للمؽــاسهت  اإلاشخلــت اإلاخىظــىت جــذٍس

 في اإلاىافعت الىوىُت 

اإلاؽـــاسهت بشظـــالت واخـــذة فـــي اإلاىافعـــت غلـــى  -

 م اإلاعخىي الىوني في وصاسة الخػلُ

44.  
 اإلاهاساث ألادبُت

 ؼػش ، كفت ، بللاء

 ) مىاساث ؤدبُت(

 َـ31/1/3441 َـ3442/ 30/ 3
 والب /والباث

 ) م / ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم -

 الىادي ألادبي -

حامػت اإلالً  -

 فُفل

اإلاؽاسهت في اإلاىافعاث الىوىُت لىالب /ـت    -

 ً مجاالث اإلاىافعت .واخذ/ة في ول مجاٌ م

3441ٌ/  3/ 20  َـ3442/ 30/ 3 الػشبي  اللشاءةجدذي   .41  
 والب / والباث 

 ب،م،ر ( )

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 الخػلُممياجب 

 ) كعم اللغت

 الػشبُت (

 حامػت اإلالً

فُفل / 

اإلاىخبت الػامت 

/ الىادي ألادبي 

ش  /مىخبت حٍش

حافظـــــــت فـــــــي مـــــــً مـــــــذاسط امل %20مؽـــــــاسهت -

 بشهامج جدذي اللشاءة 

جششح والب/ــت لخمثُـل اإلاملىـت بـاإلاشهض الاٌو 

 غلى اإلاعخىي الػشبي

3441ٌ/  3/ 20 َـ3442/ 30/ 3 معابلت اكشؤ  .46  
والب ووالباث 

 )ب، م، ر(

 اليؽاه الىالبي

 )بىحن/بىاث(

بداسة ؤلاؼشاف 

 التربىي 

ؤسامىى 

 العػىدًت

م ؤو اإلاؽاسهت و الفىص في حاثضة كاست الػا

 كاست الجماٌ

43.  
معابلت ألامحر غبذهللا 

 الفُفل للؽػش الػشبي
3441ٌ/  3/ 20 َـ3442/ 30/ 3  

والب ووالباث 

 )ب، م، ر(

 اليؽاه الىالبي

 )بىحن/بىاث(

بداسة ؤلاؼشاف 

 التربىي 
 

املحافظت  ولبت مذاسطمً  %20مؽاسهت 

 اإلاعابلتفي 

 جدلُم مػاًحر الفىص غلى معخىي اإلاىافعت -

 3441ٌ/  9/ 3 3441ٌ/  3/ 3 الػالمي للغت الػشبُتالُىم   .42
 والب ووالباث

 )ب ، م ، ر(

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن وبىاث (

 مياجب الخػلُم

كعم اللغت 

الػشبُت بجامػت 

 اإلالً فُفل

% مً مذاسط املحافظت 30مؽاسهت وعبت  -

في الفػالُاث اإلالامت غلى معخىي بداسة 

 الخػلُم
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49.  
سغُت مبادسة ساوي الذ

 الخىافعُت
َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  

والب /والباث 

 )م/ ر(

 اليؽاه الىالبي

 )بىحن/بىاث(

بداسة ؤلاؼشاف 

 التربىي 

كعم اللغت 

الػشبُت بجامػت 

 اإلالً فُفل

الخإَل للمؽاسهت في مىافعت ساوي الذسغُت 

 الخىافعُت

10.  
 الػمل الخىىعي

 الخىىع في اإلاُذان التربىي 

 سواء الخىىعي

َـ24/33/3441 َـ3442/ 30/ 3  

حمُؼ الىالب 

 والىالباث

 )ب، م، ر(

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

بداساث الؽاون 

 الخػلُمُت

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 

اللىاغاث 

الحىىمُت 

ت /  والخحًر

حمػُاث البر 

ت / ؤماهت  الخحًر

ألاخعاء/ 

الغشفت 

ت /  الخجاٍس

حامػت اإلالً 

فُفل  /  

حمػُت فخاة 

 خعاءالا 

سفؼ وعبت الػمل الخىىعي باإلاذاسط بلى 

20% 

ا مً الحفٌى غلى  40جمىحن  ميعلت ظىٍى

 الشخفت الذولُت للُادة الػمل الخىىعي

 َـ29/4/3441 َـ3442/ 30/ 3 الُىم الػالمي للخىىع  .13
 والب / والباث

 (ب،م،ر)

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 % مً مذاسط املحافظت300ل جفػُ ؤماهت ألاخعاء حمُؼ ؤلاداساث

 َـ3441/ 1/ 10 َـ3442/ 30/ 3 93الاخخفاء بالُىم الىوني   .12
 والب / والباث

 (ب،م،ر)

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 مياجب الخػلُم

 ؤلاداساث الخػلُمُت

حامػت اإلالً 

 فُفل

الفػالُت بيعبت  مؽاسهت اإلاذاسط بدىفُز

300% 

11.  
حشمحن ببُػت خادم ال الاخخفاء

فحن  الؽٍش
 َـ3441/ 4/ 4 َـ3442/ 30/ 3

 والب / والباث

 (ب،م،ر)

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 مياجب الخػلُم

 ؤلاداساث الخػلُمُت
- 

الفػالُت بيعبت  مؽاسهت اإلاذاسط بدىفُز

300% 

14.  
التربُت البذهُت اإلاػضصة لصحت 

 الىالباث
 َـ3441/ 2/  9 َـ3442/  30/  3

 والباث

 ب/ م / ر( )

 اليؽاه الىالبي

 ) بىاث (
 مياجب الخػلُم

 وصاسة الصحت

الاجداد 

مماسظت الىالباث لألوؽىت البذهُت في  -

 %300الىابىس الفباحي بيعبت 
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العػىدي 

الت  للٍش

 اإلاذسظُت

جىفُز الفػالُت بمؽاسهت ميعىباث  -

 %30اإلاذسظت بيعبت 

11.  
 اإلاؽشوع الىوني للمش ي

 ( 10)#  امؾ 
 َـ3442/  30/  3

30 /3  /3441ٌ 

 م2020ماسط  5

 والب / والباث

 ) ب/ م / ر(

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (
 مياجب الخػلُم

 وصاسة الصحت

الاجداد 

العػىدي 

الت  للٍش

 اإلاذسظُت

%  33.4سفؼ مػذٌ اإلاماسظحن للمش ي مً -

 %11بلى 

16.  
الُت الػب  الفػالُت الٍش

 وابخىش
 3441ٌ/ 2/ 30 َـ3442/  30/  3

 ب / والباثوال 

 ) ب/ م / ر(

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (
 مياجب الخػلُم

الاجداد 

العػىدي 

الت  للٍش

 اإلاذسظُت

بيعبت الػاثلت جىفُز الفػالُت بمؽاسهت -

30% 

13.  
الت  اإلالخلى ألاٌو  لٍش

 الفخُاث

الت الخمشاء (  ) الٍش

 َـ3441/ 2/  9 َـ3442/  30/  3
 والباث

 ) ب/ م / ر(

 بياليؽاه الىال

 ) بىحن / بىاث (
 مياجب الخػلُم

حامػت اإلالً 

 فُفل

 وصاسة الصحت

مؽاسهت اإلاذاسط التي جىىبم غلحها -

اض ي غلى معخىي  الؽشوه في اإلالخلى الٍش

 %10بداسة الخػلُم بيعبت 

والبت مً  200اظخفادة ماال ًلل غً  -

 الفػالُاث اإلالذمت في اإلالخلى

12.  
ؤوإلابُاد الخي الػشبي 

 مُتوالضخشفت الاظال 
 َـ3441/ 2/ 9 َـ3442/  30/  3

والباث حمُؼ 

 اإلاشاخل

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

كعم التربُت الفىُت 

 بمياجب الخػلُم

حمػُت 

 الخىاوحن

حمػُت فخاة 

 ألاخعاء

فىص والبخحن غلى ألاكل غلى معخىي  -

 املحافظت

% غلى ألاكل مً الىالباث 30مؽاسهت  -

 وغشك بهخاحهً

19.  
ش  ؤوإلابُاد الشظم والخفٍى

 الدؽىُلي

 ) اإلاػشك الافتراض ي (

 َـ3441/ 2/ 9 َـ3442/  30/  3
والباث حمُؼ 

 اإلاشاخل

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

كعم التربُت الفىُت 

 بمياجب الخػلُم

حمػُت الثلافت 

 والفىىن 

حمػُت فخاة 

 ألاخعاء

فىص والبخحن غلى ألاكل غلى معخىي  -

 املحافظت

مً الىالباث  % غلى ألاكل30مؽاسهت  -

 وغشك بهخاحهً
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 َـ3441/ 2/ 9 َـ3442/  30/  3 ؤوإلابُاد الخفمُم الفني  .60
والباث حمُؼ 

 اإلاشاخل

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

كعم التربُت الفىُت 

 بمياجب الخػلُم

حمػُت الثلافت 

 والفىىن 

حمػُت فخاة 

 ألاخعاء

فىص والبخحن غلى ألاكل غلى معخىي  -

 املحافظت

% غلى ألاكل مً الىالباث 30مؽاسهت  -

 وغشك بهخاحهً

63.  
جىبُلاث وؤبدار حلىب 

 البُئي
32/32/3441 َـ3442/ 30/ 3  

الىالب 

 والىالباث

 ) م + ر (

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

بداسة الػالكاث 

 الػامت

ت اد الجٍى  ألاـس

 ولُت الضساغت

حامػت اإلالً 

 فُفل

 اماهت الاخعاء

فػالُاث  الفىص بإوظمت ؼشف في جىفُز-

بشوجىهىالث بشهامج حلىب البُئي ووىُا 

 
ا
 وغاإلاُا

جدلُم فىص غلى اإلاعخىي الىوني -2

 بخفمُم ألالػاب  .

جدلُم فىص بكلُمي بمػشك حلىب البُئي  -1

2023 . 

62.  
 ألاوإلابُاد الىوني للشوبىث

wro 
2/3441/ 29 َـ3442/ 30/ 3  

 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 بىحن / بىاث ( )

 مياجب الخػلُم

ولُت الخلىُت 

وؼشهت 

اإلابذغحن 

 للشوبىث

 الفىص باإلاشهض مخلذم غلى اإلاعخىي الىوني -

ب الىلبت اإلاؽاسهحن باإلاعابلت بيعبت  - جذٍس

 % للمشخلت الابخذاثُت واإلاخىظىت 20

22/2/3441 َـ3442/ 30/ 3 ؤظبىع الفماء الػالمي  .61  
 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم
حامػت  –زشاء ب

 اإلالً فُفل

مؽاسهت الىلبت بخفػُل البرهامج واإلاذاسط  -

 % مً الفػالُاث اإلاىفزة30بما ال ًلل غً 

3441/ 30/ 30 َـ3442/ 30/ 3 الشوبىث الخلني  .64  
 والب ووالباث 

 )   م + ر (

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (
 مياجب الخػلُم

ؼشهت اجالب 

 للشوبىث
 جدلُم فىص مخلذم غلى اإلاعخىي الىوني -

ؼ ؤلابذاغُت   .61  3441/ 32/3 َـ3442/ 30/ 3 اإلاؽاَس
 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 جدلُم فىص مخلذم غلى اإلاعخىي الىوني اإلاػهذ الفىاعي  مياجب الخػلُم 

 23/9/3441 َـ3442/ 30/ 3 الػلمي  الافتراض يالىادي   .66
 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم 
حامػت اإلالً 

 فُفل 
 جدلُم فىص مخلذم غلى اإلاعخىي الىوني 
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 32/30/3441 َـ3442/ 30/ 3 معابلت فادًت العػذ   .63
والباث اإلاشخلت 

 اإلاخىظىت 

ليؽاه بداسة ا

 الىالبي

 بىاث ( )

 مياجب الخػلُم

ولُت الخلىُت 

واإلاػهذ 

 الفىاعي 

جدلُم فىص مخلذم غلى معخىي الخلُج 

 الػشبي

 31/1/3441 َـ3442/ 30/ 3 23مهاساث اللشن   .62
والب ووالباث 

ت   اإلاشخلت الثاهٍى

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 ض ألاٌو  الىونيالفىص باإلاشه ولُت الخلىُت مياجب الخػلُم

3/9/3441 َـ3442/ 30/ 3 ـىاع اإلاعخلبل  .69  
والب ووالباث 

ت  اإلاشخلت الثاهٍى

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم
حامػت اإلالً 

 فُفل

ب   والب/ـت والحفٌى  4100مؽاسهت وجذٍس

غلى ؼهادة للخىظُف مً ماظعت معً 

ت  الخحًر

3441/  31/1 َـ3442/ 30/ 3 اإلابرمجحن الفغاس  .30  
 والب ووالباث

 ) ب + م (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 ولُت الخلىُت مياجب الخػلُم
مؽاسهت الىلبت بخفػُل البرهامج واإلاذاسط 

 % مً الفػالُاث30بما ال ًلل غً 

َـ 3/2/3441 َـ3442/ 30/ 3 جفػُل ؤظبىع البِئت  .33  
 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

اليؽاه بداسة 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم

 ولُت الضساغت

حامػت  اإلالً 

 فُفل

مؽاسهت الىلبت بخفػُل البرهامج  -

% مً 32واإلاذاسط بما ال ًلل غً 

 الفػالُاث اإلاىفزة

3441/  3/ 31 َـ3442/  30/  3 اإلااجمش الػلمي بلُادة الىلبت  .32  
 والب ووالباث 

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 مياجب الخػلُم

 

حامػت اإلالً 

 فُفل

 ولُت الخلىُت

الجمػُت 

العػىدًت 

 للداسة

ب ال ًلل غً  - % مً الىلبت غلى 90جذٍس

 البدث الػلمي

 جدلُم فىص مخلذم غلى اإلاعخىي الىوني -

31.  
ب  اإلاىثف لألوإلابُاد  الخذٍس

 2023الػلمُت 
َـ 3/2/3441 َـ3442/ 30/ 3  

 لباث والب ووا

 )   ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

بت مياجب الخػلُم  ماظعت مَى
مؽاسهت والبخحن غلى ألاكل في اإلاعابلاث -

 الػلمُت الذولُت

34.  
ألاوإلابُاد الىوني للػلىم 

الُاث  والٍش
3441/  3/ 31 َـ3442/  30/  3  

والب ووالباث )   

 ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي
 - بمياجب الخػلُم

مؽاسهت حمُؼ الىالب الشاربحن في -

 معابلت ألاوإلابُاد اإلاذسس ي
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ً غلى معخىي - بىحن / بىاث ( ) الفىص بما ال ًلل غً مشهٍض

 املحافظت.

الُاث  .31 3441/  3/ 31 َـ3442/  30/  3 معابلت الياهجاسو للٍش  
والب ووالباث )   

 ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 اث () بىحن / بى

 

ماظعت اإلالً 

ض  غبذالػٍض

وسحاله ) 

به(  مَى

ً غلى معخىي  الفىص بما ال ًلل غً مشهٍض

 مىاوم الػالم

ىب  .36 3441/  3/ 31 َـ3442/  30/  3 معابلت مَى  
والب ووالباث )   

 ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 

ماظعت اإلالً 

ض )  غبذالػٍض

به(  مَى

لى اإلاعخىي جدلُم مشاهض مخلذمت  غ

 الىوني

33.  
معابلت بُبراط الذولُت 

 2023للمػلىماجُت 
َـ 3/2/3441 َـ3442/ 30/ 3  

والب ووالباث )   

 ب+ م + ر (

بداسة اليؽاه 

 الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

بت مياجب الخػلُم  ماظعت مَى

مؽاسهت حمُؼ الىالب الشاربحن في -

 معابلت بُبراط الذولُت

ً غلى معخىي الفىص بما ال ًلل غً مشهٍض-

 املحافظت.

32.  
 ) مهاساث خُاجُت (

الي للىعي اإلاالي  ٍس

 "لالدخاس والخثلُف اإلاالي"

َـ3441/ 3/ 29 َـ3442/ 30/ 3  
 والب ووالباث

 )   ب+ م + ر (

 اليؽاه الىالبي

 )بىحن/بىاث(

 

 مياجب الخػلُم

 

ؼشهت ظذهى 

 اللابمت

بىً الخىمُت 

 الاحخماغُت

ب  - اسة % مً الىالباث غلى  مه60جذٍس

 الىعي اإلاالي

% مً الىالباث  لعىق 10جإَُل  -

 الػمل

 

39.  
ادة  ألاظبىع الػالمي لٍش

 ألاغماٌ
َـ3441/ 4/ 20 َـ3442/ 30/ 3  

 والب ووالباث

 )   ب+ م + ر (

 اليؽاه الىالبي

 )بىحن/بىاث(

 

 مياجب الخػلُم

 

ؼشهت ظذهى 

 اللابمت

بىً الخىمُت 

 الاحخماغُت

مؽاسهت اإلاذاسط بدىفُز الفػالُت 

 %300بيعبت 
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 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

58 

 

 

 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

هـ2443/  7/  32 هـ2443/ 2/ 08 )الخدٌى السكمي(  .20  
مػلماث التربيت 

 الفىيت

مىخب الخػليم 

 بالهفىف
----- ----- 

 البرامج مػلماث التربيت الفىيت في جدظً اداء

 % 0بيظبت  الخػليميت الخلىيت

23.  
 الىمائيت الخػلم اإلاػاًير

 ألاػفاٌ وزياض لحظاهاث
2/0/2443ٌ 2/8/2443ٌ  

حميؼ الحظاهاث 

 وزياض ألاػفاٌ
 ازة زياض ألاػفاٌبد

بدازة  الخدزيب 

والابخػار + 

 السوطاث

 جؼىيس ػسهت

 للخدماث

 الخػليميت

 ؤلاحسائيت ألادلت مً الثاوي ؤلاصداز اغخماد

 ألاػفاٌ وزياض  للحظاهاث والخىظيميت

2/8/2443ٌ 2/0/2443ٌ الخػلم باالطخلصاء  .22  
اإلاػلماث 

 وألاػفاٌ
 - السوطاث بدازة زياض ألاػفاٌ

زاث الخػلم باالطخلصاء لدي  ازجفاع  مها

 %72الفئت اإلاظتهدفت   بيظبت 

 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

ٍم الى الخلى 

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

16.  
بشهامج الاظخػذاد لبذء الػام 

 الذساس ي
َـ3441/ 3/  33 َـ3442/  2/  26  ؤماهت الخػلُم حمُؼ ؤلاداساث 

وافت ؤلاداساث 

اإلاػىُت بماؼشاث 
---- 

جإمحن هفاءة الاظخػذاد لبذء الػام الذساس ي 

 %300الجذًذ بيعبت 
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 الاظخػذاد

13.  
مؽشوع الخدٌى الشكمي 

 ذاسط ألاخعاءإلا

 اإلاعخلبل( )بىابت

َـ 3441/  3 /21 َـ 3441/  3/3  

الهُئت الخػلُمُت 

ووالب ووالباث 

 مذاسط الػُىت

بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

مياجب الخػلُم 

ب ب داسة الخذٍس

 والابخػار

ش  ؼشهت جىٍى
هخاثج ألاداء للػملُت الخػلُمُت  اسجفاع

 %90الخػلُم الشكمي بيعبت  باظخخذام

 َـ 22/2/3441 َـ 31/3/3441 (33الخػلُم للخمحز )حاثضة   .12

)ؼارلى/ 

 ؼارالث(

الىظاثف 

)الخػلُمُت / 

ت(  ؤلاداٍس

الىالب 

 والىالباث

ماظعاث 

 ؤلاغالم

)مخلاغذو / 

مخلاغذاث( 

 الخػلُم

 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

مشهض الاجفاالث 

ت  ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

لىُت بداسة ج

 اإلاػلىماث

بداسة الػالكاث 

 الػامت

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

ألاماهت الػامت 

 للجاثضة

 

 مشاهض الخمحز

  جدلُم الحفت املخففت للداسة

الخػلُمُت في املحافظت مً )اإلاسجلحن 

/اإلاسجالث( حاثضة الخػلُم للخمحز لجمُؼ 

 الفئاث  .

 ( غلى ألاكل مً الفئاث 2خفٌى غذد )

 سهت غلى حىاثض الخمحز.اإلاؽا

  جدلُم سلا اإلاعخفُذًً مً الجاثضة

 % .30بيعبت 

19.  

حاثضة خمذان بً ساؼذ آٌ 

 مىخىم 

 ، آلاٌععىى (24الذوسة )

 

 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441

ؤلاداسة   

اإلاذسظُت 

اإلاػلىن / 

اإلاػلماث 

/  الىالب

 الىالباث  

  اإلايؽأث اإلاخمحزة 

 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب داسة ب الخذٍس

  التربىي 

الاجفاالث  مشهض 

ت   ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

بداسة الػالكاث 

 الػامت

ألاماهت الػامت 

للجاثضة في دولت 

ؤلاماساث 

 الػشبُت اإلاخدذة 

 

 ألاماهت الػامت

 ( غلى ألاكل مً املجمىع 2خفٌى غذد )

لـ ) اإلاؽاسهحن / اإلاؽاسواث ( غلى الىلي 

 حىاثض جمحز .

 (  مً املجمىع الىلي 3جفػُل دوس )%

ً / الفاثضاث ( في هلل  لػذد )الفاثٍض

)الخبراث/ الخجاسب اإلاخمحزة (  للمؽاسهت 

 في الجاثضة غلى معخىي املحافظت .
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بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

  جدلُم سلا اإلاعخفُذًً مً الجاثضة

 % .30بيعبت 

40.  
حاثضة دمحم بً صاًذ ألفمل 

 ( 4مػلم خلُجي  ) 
 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441

اإلاػلمىن / 

 اإلاػلماث
 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب ب داسة الخذٍس

 التربىي 

الاجفاالث  مشهض 

ت   ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

بداسة الػالكاث 

 الػامت

بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

ألاماهت الػامت 

ثضة في دولت للجا

ؤلاماساث 

 الػشبُت اإلاخدذة 

 ( غلى ألاكل مً املجمىع 2خفٌى غذد )

الىلي لـ ) اإلاؽاسهحن / اإلاؽاسواث ( غلى 

 حىاثض جمحز .

 (  مً املجمىع الىلي 3جفػُل دوس )%

ً / الفاثضاث ( في هلل  لػذد )الفاثٍض

)الخبراث/ الخجاسب اإلاخمحزة (  للمؽاسهت 

 افظت .في الجاثضة غلى معخىي املح

  جدلُم سلا اإلاعخفُذًً مً الجاثضة

 % .30بيعبت 

ت )  .43  َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441 (34حاثضة خلُفت التربٍى

/  ى ؼارل 

ؼارالث 

 الىظاثف

)الخػلُمُت / 

ت(  ؤلاداٍس

الىالب و 

   الىالباث

 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

الاجفاالث مشهض 

ت   ؤلاداٍس

م بداسة ؤلاغال 

 والاجفاٌ

بداسة الػالكاث 

 الػامت

ألاماهت الػامت 

للجاثضة في دولت 

ؤلاماساث 

 الػشبُت اإلاخدذة 

 ( غلى ألاكل مً املجمىع 2خفٌى غذد )

الىلي لـ ) اإلاؽاسهحن / اإلاؽاسواث ( غلى 

 حىاثض جمحز .

 (  مً املجم3جفػُل دوس )% ىع الىلي

ً / الفاثضاث( في هلل  لػذد )الفاثٍض

)الخبراث/ الخجاسب اإلاخمحزة (  للمؽاسهت 

 في الجاثضة غلى معخىي املحافظت .

  جدلُم سلا اإلاعخفُذًً مً الجاثضة
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بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

 % .30بيعبت 

42.  
حاثضة الؽُخ غبذ هللا فااد 

(4) 
 َـ 22/2/3441 َـ 3/3/3441

/  ى ؼارل 

ؼارالث 

 الىظاثف

)الخػلُمُت / 

ت(ؤلاد  اٍس

الىالب 

 والىالباث

 ألاظش   

 مشهض الخمحز

 مياجب الخػلُم

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

الاجفاالث مشهض 

ت   ؤلاداٍس

بداسة ؤلاغالم 

 والاجفاٌ

بداسة الػالكاث 

 الػامت

بداسة جلىُت 

 اإلاػلىماث

اإلاذاسط / اإلاػاَذ / 

اك ألاوفاٌ  ٍس

مشهض الخمحز في 

اإلاىىلت 

 الؽشكُت 

 

 ألاماهت الػامت 

 لجاثضة ل

 ( غلى ألاكل مً املجمىع 2خفٌى غذد )

الىلي لـ ) اإلاؽاسهحن / اإلاؽاسواث ( غلى 

 حىاثض جمحز .

 (  مً املجمىع الىلي 3جفػُل دوس )%

ً / الفاثضاث( في هلل  لػذد )الفاثٍض

)الخبراث/ الخجاسب اإلاخمحزة (  للمؽاسهت 

 في الجاثضة غلى معخىي املحافظت .

  ًالجاثضة جدلُم سلا اإلاعخفُذًً م

 % .30بيعبت 

41.  
 الاختراع مىظىمت بشهامج

 ) للىالباث ( 
َـ3441/ 10/3 َـ3441/ 3/ 23  

الىالباث 

ىباث  اإلاَى

مخشحاث 

البرهامج الىوني 

للىؽف غً 

ىبحن  اإلاَى

ىباث  بداسة اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة

 التربىي 

 اإلاذاسط

الاداسة الػامت 

ىباث  للمَى

 اإلاؽشوع والباث مخشحاث مً % 1مؽاسهت 

ىبحن غلى للخػشف ىونيال  .اإلاَى

44.  
 للبذاع الىوني ألاوإلابُاد

 الػلمي

 

 

 َـ3441/ 3/ 23

َـ3441/  10/3  

 الخػلُم ولبت

   الػام

 للمشخلخحن

 بداسحي 

ىبحن/  اإلاَى

ىباث  اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة  

 التربىي 

 اإلاذاسط

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

اإلالً ماظعت 

 املحذد الدسجُل في% 300 وعبت جدلُم

 
ا
ا  للمدافظت. الىصاسة كبل مً ظىٍى
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 الفئت مً( ر/م)

ت -32) الػمٍش

 ظىت( 20

ض  غبذالػٍض

وسحاله 

بت  للمَى

 والابذاع

41.  
البرهامج الىوني للىؽف غً 

ىبحن  اإلاَى
َـ3441/ 20/2 َـ2/3441/ 32  

ولبت الففىف 

الثالث )

 ، الابخذاجي

 العادط

 ، الابخذاجي

 الثالث

 (اإلاخىظي

 بداسحي

ىبحن  /اإلاَى

ىباثاإلا  َى

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 

 اإلاذاسط

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

 اإلالً ماظعت

ض  غبذالػٍض

 وسحاله

بت  للمَى

 والابذاع

اإلاشهض الىوني 

 لللُاط

 الخػلُمُت للداسة املخفق الػذد جشؼُذ -

 % .300 بيعبت

بت ؤظبىع  .46 َـ3441/  31/2 َـ3441/ 6/ 31 الخلُجي مَى  

 اإلاذاسط  حمُؼ

 /اثواإلاػلمحن

 والىلبت

 وؤولُاء الامىس 

بمذاسط الخػلُم 

 الػام

 بداسحي

ىبحن  /اإلاَى

ىباث  اإلاَى

 ؤلاغالم بداسة

 التربىي 

 اإلاذاسط

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

% مً مجمىع اإلاذاسط الىلي في 10مؽاسهت  -

 املحافظت

43.  

بُت بزشاثُت بشامج  في جذٍس

الُاث الػلىم مجاٌ  والٍش

 (STEAM ) 

 ) للىالباث (

َـ3441/  20/2 َـ3441/ 3 /23  

 الىالباث

ىباث  اإلاَى

 مخشحاث

 الىوني البرهامج

 للىؽف غً

ىبحن  اإلاَى

 للمشخلخحن

ىباث  بداسة اإلاَى

 اإلاخىظىت إلاذاسط

ت  والثاهٍى

 .باملحافظت

 الػامت الاداسة

ىباث  للمَى

ىباث الىالباث مً% 30 مؽاسهت -  اإلاَى

 غً للىؽف الىوني البرهامج مخشحاث

ىبحن  .اإلاَى
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، اإلاخىظىت)

ت  (الثاهٍى

42.   ٌ ىبحن ففى َـ3441/   20/2 َـ3441/ 3/ 23 اإلاَى  
مذسظت 23

ىبحن  ففٌى مَى

 بداسحي

ىبحن  /اإلاَى

ىباث  اإلاَى

 ؤلاؼشاف بداسة

 التربىي 

 الخػلُم مياجب+

ٌ  +مذاسط  ففى

ىبحن  اإلاَى

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

مذاسط ففٌى  مجمىع مً% 30مؽاسهت  -

ىبحن في  . اإلاؽشوع جىفُز اإلاَى

49.  
 مذاسط في الشغاًت بشامج

 الػام الخػلُم
َـ3441/   20/2 َـ3441/ 3/ 23  

 الخػلُم ولبت

 الػام

 بداسحي

ىبحن/  اإلاَى

ىباث  اإلاَى

 ؤلاؼشاف بداسة

 التربىي 

 الخػلُم مياجب+

 + اإلاذاسط

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

 وخذاث الشغاًت مذاسط مً% 30 جىبُم -

 .مخماًضة ازشاثُت

ؼ   .10 َـ3444/   30/1 َـ6/3441/ 31 الىالبيهظام الدعَش  

 الخػلُم ولبت

 مخشحاث الػام

 الىوني البرهامج

 للىؽف غً

ىبحن  اإلاَى

 %(2 ؤغلى)

 بداسحي

ىبحن/  اإلاَى

ىباث  اإلاَى

بداسة الاؼشاف 

 التربىي +

بداسة الخىحُه و 

 ؤلاسؼاد +

بداسة الاخخباساث 

 ٌ  واللبى

 اإلاذاسط +

 الػامت الاداسة

ىبحن/اث  للمَى

%  300ام الاداسة الخػلُمُت بيعبت جىفُز مه -

ؼ الىاسدة بالخىت الاحشاثُت  لىظام الدعَش

 بالىصاسة.

13.  
الاظخغىاء غً اإلاباوي 

اإلاعخإحشة وفً الاخخىاق 

 باإلاباوي الحىىمُت

َـ10/09/3441 َـ 30/30/3442  

–الىالب 

-الىالباث 

 اإلاػلمحن

 الخخىُي اإلاذسس ي الاؼشاف والخىفُز

ؼشهت جىىٍش 

للمباوي 

 لُمُتالخػ

ؼ الجذًذة املخففت  اظخالم اإلاؽاَس

 لالظخغىاء غً اإلاباوي اإلاعخإحشة
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 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
د مً الاظخػذا ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 اإلاعاهذة الشثِعُت

42.  
للمػلمحن  الخىمُت اإلاهىُت 

 واللُاداث الخػلُمُت
َـ3441/ 4/ 23 َـ33/3/3441  

كياداث مدزطيت 

 و وهيالث

مىخب الخػلُم 

 بالهفىف

 اإلاذاسط

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

----- 
لللُاداث اإلاذسظُت و   اإلانهي  الاداء جدعً-

 %1 بيعبت الىهُالث

41.  
ب غلى  اظتراجُجُاث الخذٍس

غ   جذَس

 الفهم اللشاجي

 َـ3441/ 2/ 31 َـ3441/ 3/ 22

 اللغت مػلماث

 الػشبُت

 والففىف

 ووافت ألاولُت

 في اإلاىاد مػلمي

 اإلاشخلت

 الابخذاثُت

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي / بىاث

 الخػلُم مياجب

 – اإلابرص– بالهفىف

 اللشي 

----- 

 اللغت اثمػلم اءؤد وفاغلُت هفاءة سفؼ

الى اغلى مً  الابخذاثُت اإلاشخلت في الػشبُت

20 % 

َـ 3441/ 2/  10 َـ 3442/  32/  26 مماسط اللُادة اإلاذسظُت  .44  
 كاثذاث و

 وهُالث اإلاذاسط 

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي  / بىاث
--- ---- 

جدعً ؤهمىرج مماسظت اللُادة اإلاذسظُت 

 %20بيعُت الجلل غً 

41.  
ش اإلانه  ػلماثي إلاالخىٍى

 الذساظاث ؤلاظالمُت

 اإلاشخلت الثاهُت 

3441َـ/10/1 َـ3441/ 3/2  

مػلماث 

الذساظاث 

ؤلاظالمُت في 

اإلاشخلخحن 

الابخذاثُت  و 

 اإلاخىظىت

ب  اداسة الخذٍس

 /بىاث التربىي 

ؤلاؼشاف التربىي 

 مياجب الخػلُم
---- 

ب  % مً الفئت اإلاعتهذفت 300جذٍس

ب التي لم جخذسب في اإلاشخ  لت ألاولىبالخذٍس
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46.  
 للبرامج الؽامل الاواس 

ت  الخىمٍى

 

 

 َـ3441/ 3/ 3

 

 

َـ3441/   20/2  

 اإلاػلمحن/اث،

 اإلاعاولحن/اث

 غً سغاًت

الىلبت 

ىبحن/اث  اإلاَى

 بداسحي 

ىبحن/  اإلاَى

ىباث  اإلاَى

ب بداسة  الخذٍس

 التربىي 

 مذاسط

الاداسة الػامت 

ىبحن  للمَى

 

ب وعبت  - %مً املجمىع الىلي لػذد 40جذٍس

بت.اإلاػ  لمحن/ اث معاولي اإلاَى

 

3/2/3441ٌ الصخفُت العالمت  .43  31/2/3441ٌ  مػلماث 
اك  بداسة ٍس

 ألاوفاٌ

ب  اداسة الخذٍس

والابخػار + 

 الشولاث

 الُىهِعف

اللجىت الىوىُت 

 للىفىلت

ب  %  .  300 بيعبت  ثاإلاعتهذفا جذٍس

42.  
الابذاع في الاخخباساث الذولُت  

و الىوىُت في مىاد الػلىم 

 تالىبُػُ

31/3/3441ٌ 31/2ٌ/3441  
مػلماث الػلىم 

 الىبُػُت

الخػلُم مىخب 

 / بىاث باإلابرص 
 ---- اإلاذاسط

سفؼ معخىي الخدفُل الذساس ي 

% للىالباث في همارج اخخباساث     1بيعبت

 الذولُت  لمً  مذاسط الػُىه

َـ3441/ 10/3 َـ3/3/3441 الخػلم جيؽُي في اإلاػلم دوس   .49  

حمُؼ  مػلماث 

الخخففاث 

 لىاع اإلابرصب

الخػلُم مىخب 

 / بىاث باإلابرص 

ب  بداسة الخذٍس

 التربىي 

بداسة ؤلاغالم 

 التربىي 

 اإلاذاسط

ــ  ــــــــــ
ش حمُؼ   اإلاػلماث مً% 1 ؤداء جىٍى

 اليؽي الخػلم فيالخخففاث 

 32/2/3441ٌ 32/2/3442ٌ بًفاد داخلي   .10

ؼارلى  و 

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت 

ب  بداسة الخذٍس

 ر والابخػا

 بىاث بىحن و 

 ----- ؤلاداساث 
%( مً اإلالاغذ اإلاخاخت في الخىت 31بًفاد )

 اإلاالُت للػام الذساس ي 

 32/2/3441ٌ 32/2/3442ٌ ابخػار خاسجي  .13

ؼارلى  و 

ؼارالث 

الىظاثف 

 الخػلُمُت 

ب  بداسة الخذٍس

 والابخػار 

 بىاث بىحن و 

 ---- ؤلاداساث  واإلاذاسط
خت في %( مً اإلالاغذ اإلاخا31ابخػار )

 الخىت اإلاالُت للػام الذساس ي 

 32/2/3441ٌ 32/6/3442ٌ اظتهذاف   .12
ؼارلى  و 

ؼارالث 

ب  بداسة الخذٍس

 والابخػار 
 ---- ؤلاداساث 

%( مً اإلالاغذ اإلاخاخت في 31ابخػار )

 الخىت اإلاالُت للػام الذساس ي 
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الىظاثف 

 الخػلُمُت 

 بىاث بىحن و 

11.  
اإلاهاساث ألاظاظُت لخمىحن 

 ىحن(اإلاػلم )جم
 اإلاػلمىن  23/30/3441ٌ 23/3/3441ٌ

ب  بداسة الخذٍس

 / بىحن والابخػار
 ---- ؤلاداساث

ب   مً مػلمي املحافظت 21جذٍس
ا
% ظىىٍا

 لجمُؼ اإلاشاخل

14.  
 جىوحن الخذٍسب

ش اإلانهي داخل  جىوحن الخىٍى

 اإلاذساط )جىوحن(.  

 اإلاػلمىن  23/30/3441ٌ 23/3/3441ٌ
ب  بداسة الخذٍس

 / بىحن والابخػار
  ---- إلاذاسطا

ا
ا  ظىٍى

ا
 جىفُز زالزىن بشهامجا

 اإلاؽشوعاظم  م

 الػمش الضمني للمبادسة
الفئت 

 اإلاعتهذفت

 حهاث جىفُز اإلابادسة
الذغم 

 الخاسجي
مً الاظخػذاد  ماؼش الخدلم

 والتهُئت

م  الى الخلٍى

 الخخامي
 عاهذةاإلا الشثِعُت

َـ23/2/3441 َـ22/3/3441 مشاهض ألاخُاء اإلاخػلمت  .9  

الىباس )الزهىس 

وألاهار ( مً 

 الفئت

ت ) ( 31الػمٍش

 ظىت

 فمإ فىق 

 بداسة حػلُم الىباس 

 بىحن / بىاث
 --- ألاخُاء اإلاخػلمت

جىمُت اإلاهاساث اإلاهىُت والفىُت بالحُاجُت 

%(وجإَُلها لعىق 21باألخُاء اإلاخػلمت  )

 الػمل

30.  
 الػلذ الػشبي ملحى ألامُت

2031-2024 
َـ23/2/3441 َـ4/1/3441  

الىالب مً 

ظىت  33غمش

 وزالر ؼهىس 

 بداسة حػلُم الىباس  

 بىحن / بىاث

مذاسط حػلُم 

 الىباس

اللىاغاث 

 الحىىمُت

راث الػالكت 

والجمػُاث 

ظىت فإهثر بلى  31خفن وعبت ألامُت بحن 

(2)% 
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ت  الخحًر

 واإلاعاحذ

33.  
حى ألامُت الُىم الػشبي مل

 ًىاًش2
َـ32/6/3441 َـ4/6/3441  

والب مذاسط 

حػلُم الىباس 

 واملجخمؼ املحلي

بداسة حػلُم الىباس / 

 بىاث

مذاسط حػلُم 

 الىباس

اللىاغاث 

 الحىىمُت

وؽش الىعي بإَمُت الخػلُم اإلاعخمش وخثهً 

 %90للدسجُل بيعبت 

32.  
الاخخفاء بالُىم الىوني 

 للمملىت
21/2/3441 َـ36/2/3441  

والب مذاسط 

 الخػلُم اإلاعخمش

بداسة حػلُم الىباس / 

 بىحن

مذاسط حػلُم 

 الىباس
--- 

ض اإلاىاوىت في هفىط الػاملحن والىالب  حػٍض

300% 

31.  
 التهُئت ؤلاسؼادًت للىالب

مبادسة ) الاظخثىاثُت ( مً 

 ؤلاداسة

َـ21/3/3441 َـ23/3/3441  الثاوي الابخذاجي 

بداسة الخىحُه 

) بىحن /  وؤلاسؼاد

 ىاث (ب

 ؤلاؼشاف التربىي .-

 مياجب الخػلُم .-

الخػلُم ألاَلي و -

 ألاحىبي .

 التربُت الخاـت .-

 اإلاذاسط -

--- 
اسجفاع خاالث جىُف الىلبت في 

 %40اإلاذسظتبيعبت

ٌ 1/1/3441 1/2/3441ٌ بشهامج اإلاسح اإلاذسس ي  .34  

اكؼ  اإلاى

املحخاحت 

 إلخذار مذاسط

 الخخىُي اإلاذسس ي

 ؼاون اإلاػلمحن

 الخػلُممياجب 

 الخذماث الػامت

--- 
اظخماسة  32سفؼ اظخماساث ؤلاخذار بػذد 

 َـ 3441/3444بخذار للػام الذساس ي 

31.  

مذاسط  اخخُاج سفؼبشهامج 

م وبشامج  جدفُظ اللشآن الىٍش

وحػلُم الىباس  التربُت الخاـت

 3441/3444للػام الذساس ي 

20/6/3441 ٌ 36/3/3441 ٌ  

 اإلاذاسط 

 والبرامج

والخػلُم 

 عخمشاإلا

 الخخىُي اإلاذسس ي

 ؼاون اإلاػلمحن 

 حػلُم الىباس

 مياجب الخػلُم

 التربُت الخاـت

--- 

حعذًذ اخخُاج املحافظت مً مذاسط 

جدفُظ اللشآن وبشامج التربُت الخاـت 

 %300ومشاهض الخػلُم اإلاعخمش بيعبت 

36.  
الخىظؼ في مشخلت بشهامج 

 الىفىلت اإلابىشة 
1/3/3441 ٌ 22/2/3441 ٌ  

شخلت مذاسط اإلا

 الابخذاثُت
 الخخىُي اإلاذسس ي

 مياجب الخػلُم

اك ألاوفاٌ  ٍس

 الاخخباساث واللبٌى 

--- 
سفؼ اظخماساث مذاسط الىفىلت اإلابىشة 

 %300اإلالترخت بيعبت 
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

اك ألاوفاٌ الصخفُت العالمت 3 اك لحماهاث الىماثُت الخػلم اإلاػاًحر 2 بداسة ٍس اك ألاوفاٌ ألاوفاٌ وٍس  بداسة ٍس

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م ثِعُتالش حهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش مشاهض ألاخُاء اإلاخػلمت 33 بداسة التربُت الخاـت مهاسحي في هخابي 3

ممذاسط  اخخُاج 2 وبشامج التربُت  جدفُظ اللشآن الىٍش

 ٌ 3444/ٌ 3441وحػلُم الىباس للػام الذساس ي  الخاـت

مبادسة اللشاءة اإلابىشة وفم جىبُم حلحن دومان  في مذاسط  32   بداسة الخخىُي اإلاذسس ي

   الىفىلت اإلابىشة

 مىخب حػلُم اللشي 

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش بهمتي ؤحػلم 31 بداسة الخػلُم اإلاعخمش بشهامج هماء وغىاء 1

ذ ؤن ؤكشؤمً ؤًً ؤبذؤ 34 بداسة الخػلُم اإلاعخمش الخػلم مىهج خُاة 4  عخمشبداسة الخػلُم اإلا ؤٍس

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش ًىاًش2الُىم الػشبي ملحى ألامُت  31 بداسة الخػلُم اإلاعخمش ( 2024-2031 0 الػلذ الػشبي ملحى ألامُت 1

لىا للخىمُت اإلاػشفُت 6  مىخب حػلُم اللشي  ماسازىن اإلاعاغذ ؤلاداسي  36 مىخب حػلُم اللشي  مفاَُمىا اللشاثُت وٍش

ت 33 خػلُم بالهفىف / بىحنمىخب ال جإَُل "كُاط" 3 ٍش  مىخب الخػلُم بالهفىف / بىحن اللشاءة الخفٍى

 مىخب حػلُم اللشي  الذساس ي لجلىُت فاًىمان  والخدفُ 32 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىحن بجلان 2

 ىُي اإلاذسس يبداسة الخخ الخىظؼ في مشخلت الىفىلت اإلابىشة 39 بداسة الخخىُي اإلاذسس ي اإلاذاسط كلُلت الػذدبشهامج  9

ش ألاداء اإلااظس ي 20 بداسة الػالكاث الػامت الىالبي( )اإلاػشك مهاساث اإلاعخلبل  30  مشهض الخمحز مىهجُاث الخمحز لخىٍى
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة التربُت الخاـت حػشف غلحهم 1 بداسة التربُت الخاـت خلني للمىفىفحناملخُم ال 3

جىمُت الفهم اللشاجي لذي والباث الػىق العمعي باإلاشخلت  4 بداسة التربُت الخاـت مبخىش 2

 الابخذاثُت

 بداسة التربُت الخاـت

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث بداسة غملُاث جىىٍش بِئاث الخػلم )بػذ ؤصمت هىسوها( 22 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث الخىمُت اإلاهىُت  للمػلمحن واللُاداث الخػلُمُت 3

ٌ  21 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث الصحُذ اإلاعاس  2 م واللبى  بداسة الاخخباساث واللبٌى / بىاث الخمىحن في ؤدلت ولىاثذ الخلٍى

1 
ب التربىي والابخػار  حاثضة جمخحن اداسة الخذٍس

 / بىاث

ب التربىي والابخػار  مؽشوع اإلاػلم الشكمي 24 اداسة الخذٍس

 / بىاث

4 
ب غلى اظتراجُجُاث جذ غالخذٍس  َس

 الفهم اللشاجي

ب التربىي والابخػار  اداسة الخذٍس

 / بىاث

ب التربىي والابخػار   بًفاد داخلي 21 اداسة الخذٍس

 بىحن / بىاث

1 
ب التربىي والابخػار   اظتهذاف اداسة الخذٍس

 بىحن / بىاث

ب التربىي والابخػار   ابخػار خاسجي 26 اداسة الخذٍس

 بىحن / بىاث

6 
ب التربىي والابخػار  فـىاغت اإلاذسب املحتر  اداسة الخذٍس

 / بىاث

بي 23 ب التربىي والابخػار  كُاط ألازش الخذٍس اداسة الخذٍس

 / بىاث

ب التربىي والابخػار  مماسط اللُادة اإلاذسظُت 3 ش اإلانهي إلاػلمي ومػلماث الذساظاث ؤلاظالمُت 22اداسة الخذٍس ب التربىي والابخػار  الخىٍى اداسة الخذٍس
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 اث/ بى / بىاث

2 
ب التربىي والابخػار  دكُلت( 60كُمت في  60)\هماء  اداسة الخذٍس

 / بىاث

ت 29 ىباث الاواس الؽامل للبرامج الخىمٍى ىبحن / اإلاَى  بداسة اإلاَى

9 
بي لخإَُل اإلاشؼذًً الجذد بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  البرهامج الخذٍس

 بىاث (

 مؽشوع الخىمُت اإلاهىُت 10

Professional  Development 

 مىخب الخػلُم باإلابرص / بىاث

ش اإلانهي للمؽشف التربىي  13 بداسة ؤلاؼشاف التربىي/ بىحن الىهالء (-جإَُل اللادة الجذد. ) اللادة  30  بداسة ؤلاؼشاف التربىي/ بىحن )الىمىرج الاظخىؽافي( الخىٍى

ب التربىي والابخػار  جمىحن 33 اداسة الخذٍس

 / بىحن

بجىوحن الخذ 12 ب التربىي والابخػار  ٍس اداسة الخذٍس

 / بىحن

بُت الفباخُت 32 ب التربىي والابخػار  البرامج الخذٍس اداسة الخذٍس

 / بىحن

بُت اإلاعاثُت 11 ب التربىي والابخػار  البرامج الخذٍس اداسة الخذٍس

 / بىحن

بُت ؤلالىتروهُت 31 ب التربىي والابخػار  الحلُبت الخذٍس اداسة الخذٍس

 / بىحن

ب التربىي والابخػار  مػلم الغذ 14 اداسة الخذٍس

 / بىحن

غ  34 ش مهاساث مػلمي الففىف ألاولُت في جذَس جىٍى

   اظتراجُجُاث الفهم اللشاجي.

مىخب الخػلُم بؽشق ألاخعاء /  جمىحن واهجاص 11 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن

 بىحن

غ الدعػت لشوبشث حاهُِه 31  بداسة الخجهحزاث اإلاذسظُت دلُل الخجهحزاث اإلاذسظُت 16 ص/ بىحنمىخب حػلُم اإلابر خىىاث الخذَس

 بداسة ؼاون اإلاػلمحن لىابي هلل اإلاػلماث في هظام هىس  13 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن البرامج ؤلازشاثُت للمىهج الذساس ي 36

 هخيامل 33
ا
 بداسة ؼاون اإلاػلمحن خلىق اإلاػلم  وواحباجه 12 بداسة ؼاون اإلاػلمحن مػا

 مىخب الخػلُم ألاَلي (ELEOTEؤداة اإلاؽاَذة الففُت )  19 بداسة ؼاون اإلاػلمحن هظام اإلالشساث بىاء وإسجلاء 32

ش اإلاخيامل للماظعاث الخػلُمُت ألاَلُت 39  ؤماهت الخػلُم كاغذة الترؼُذ للػمل اللُادي 40 مىخب الخػلُم ألاَلي الخىٍى

 مشهض الخمحز خبراء الخمحز اإلااظس ي 43 م ألاَليمىخب الخػلُ كاغذة بُاهاث اللُاداث 20

ش اإلاذاسط/ بىاث جمحز و ؤزش 23 ّمت 42 وخذة جىٍى ش اإلاذاسط َ    وخذة جىٍى

 / بىاث( بىحن)
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

بُت 1 / بىاث الخػلُم باإلابرص مىخب     الخػلم جيؽُي في اإلاػلم دوس  3  / بىحن الخػلُم بالهفىفمىخب  اإلاىخبت الشكمُت للحلاثب الخذٍس

ش 4 / بىحن الخػلُم بالهفىفمىخب  اإلاذسظُت في اإلاذاسط ألاَلُت همزحت اللُادة 2 م البىاجي إلاػاًحر بشهامج جىٍى ش اإلاذاسط الخلٍى  / بىحنوخذة جىٍى

 الشثِعُتلخىفُز حهت  ا اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

ادة وجىمُت اإلاهاساث إلاعخخذمي بشهامج )ساظل( 3 ت ٍص اكبت املخضون جثبُذ غهذ اإلاذاسط في هظام فاسط 9 مشهض الاجفاالث الاداٍس  ؤداسة مش

ٌ  مىاساث 2 ىاف اإلاعخىدغُت في هظام فاسط 30 / بىاث بداسة الاخخباساث واللبى اكبت املخضون مخابػت خشهت ألـا  ؤداسة مش

1 
ب التربىي والابخػار ذًشح  اداسة الخذٍس

 / بىاث

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد (12ظفشاء الخفىق  33

 بىاث (

4 
دوس اإلاشؼذ الىالبي في سفؼ اإلاعخىي الخدفُلي وجدعحن 

 هىاجج الخػلم

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد

 بىاث (

 ٌى / بىحنبداسة الاخخباساث واللب مػادلت الىزاثم الذساظُت 32

 بداسة الاغالم والاجفاٌ الفىث الىذي   31 بداسة الؽاون اللاهىهُت الحفُف 1

 مشهض الخمحز مجلغ الخمحز 34 ؤماهت الخػلُم مجلغ اللُاداث الخػلُمُت 6

ت سكميمذسب  3 ش اإلاىاسد البؽٍش بُت داثمت 31 وخذة جىٍى ت بًجاد ملشاث جذٍس ش اإلاىاسد البؽٍش  وخذة جىٍى

تبغذاد ؤ 2 ت خفاجي مىاسد بؽٍش ش اإلاىاسد البؽٍش ت بداسي جلني 36 وخذة جىٍى ش اإلاىاسد البؽٍش  وخذة جىٍى
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث بلى الػاإلاُت في الاخخباساث الذولُت 26 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث الذولُتالبىابت ؤلالىتروهُت لالخخباساث  3

ىباث الاختراع ) للىالباث( مىظىمت 2 ىباث الػلمي للبذاع الىوني ألاوإلابُاد 23 بداسة اإلاَى ىبحن / اإلاَى  بداسة  اإلاَى

بت ؤظبىع 1 ىبحن / الخلُجي مَى ىباث بداسة  اإلاَى ٌ  22 اإلاَى ىبحن ففى ىباث اإلاَى ىبحن / اإلاَى  بداسة  اإلاَى

ىباث البرهامج الازشاجي )الهىذظت الخدلُلُت( 4 ىبحن / اإلاَى ؼ الػلمُت لىالب الففىف ألاولُت 29 بداسة  اإلاَى  اإلاؽاَس

 ) الىىابغ الفغاس (

ىباث  بداسة اإلاَى

ىباث معابلت الافياس الخلىُت 1 الُاجُتج الازشاجي  )البرهام 10 بداسة اإلاَى ىباث ( اللىة الٍش  بداسة اإلاَى

الابذاع في الاخخباساث الذولُت  و الىوىُت في مىاد الػلىم  6

 الىبُػُت

 بداسة اليؽاه الىالبي هبن ()  اإلاعشح اإلاذسس ي 13 الخػلُم باإلابرص / بىاثمىخب 

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ُت () هادي اإلاىافعاث الػشبمىافعاث اللغت الػشبُت   3

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ) غِؾ العػىدًت (  اإلاهشحان الثلافي اإلاذسس ي للفغاس  12

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي هخابت اإلالالت 2

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي للمىاظشاث الىالبُت()هادي ظاَم الحىاس  الىالبي  11

 ) بىحن / بىاث (

ذًتاإلاعابلت  9  بداسة اليؽاه الىالبي الذولُت للشظاثل البًر

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ) مىاساث ؤدبُت(اإلاهاساث ألادبُت   14

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي معابلت اكشؤ 30

 ) بىحن/  بىاث (

 لىالبيبداسة اليؽاه ا الػشبي  اللشاءةجدذي  11

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي معابلت ألامحر غبذهللا الفُفل للؽػش الػشبي 33

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ؤوإلابُاد الخي الػشبي والضخشفت الاظالمُت 16

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي الُىم الػالمي للغت الػشبُت 32

 ) بىحن/  بىاث (

ش الدؽىُلي 13  ؤوإلابُاد الشظم والخفٍى

 ) اإلاػشك الافتراض ي (

 بداسة اليؽاه الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (
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 بداسة اليؽاه الىالبي مبادسة ساوي الذسغُت الخىافعُت 31

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ؤوإلابُاد الخفمُم الفني 12

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي جىبُلاث وؤبدار حلىب البُئي 34

 ) بىحن/  بىاث (

ؼ ؤلابذاغُت 19  بداسة اليؽاه الىالبي اإلاؽاَس

 ) بىحن/  بىاث (

 ألاوإلابُاد الىوني للشوبىث 31

wro 

 بداسة اليؽاه الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي الىادي الػلمي  الافتراض ي 40

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي يؤظبىع الفماء الػالم 36

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي معابلت فادًت العػذ 43

 بىاث

 بداسة اليؽاه الىالبي الشوبىث الخلني 33

 ) بىحن/  بىاث (

ب  اإلاىثف لألوإلابُاد الػلمُت  42  بداسة اليؽاه الىالبي الخذٍس

 ) بىحن/  بىاث (

ىبحن سمعابلت البدث الػلمي و الابخيا2023 32 ب غلى خىىاث البدث الػلمي و الابخياس و ظيامبر 41 بداسة اإلاَى ىبحن الخذٍس  بداسة اإلاَى

الُاث 39  بداسة اليؽاه الىالبي ألاوإلابُاد الىوني للػلىم والٍش

 ) بىحن/  بىاث (

الُاث معابلت الياهجاسو  44  بداسة اليؽاه الىالبي  للٍش

 ) بىحن/  بىاث (

غ ا 20  مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن البحرووي الفغحر 41 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن لفهم اللشاجياظتراجُجُاث جذَس

ىب 23  بداسة اليؽاه الىالبي معابلت مَى

 ) بىحن/  بىاث (

 حاثضة خمذان بً ساؼذ آٌ مىخىم 46

 ( ، آلاٌععىى24الذوسة )

 مشهض الخمحز

 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن ٍالُتمذسظتي س  43 مشهض الخمحز (33حاثضة الخػلُم للخمحز ) 22

 مشهض الخمحز (4حاثضة دمحم بً صاًذ ألفمل مػلم خلُجي  )  42 مىخب حػلُم اإلابرص/ بىحن الخخففُت الفىُت اإلاػاسك 21

ت ) 24  مشهض الخمحز (4حاثضة الؽُخ غبذ هللا فااد ) 49 مشهض الخمحز (34حاثضة خلُفت التربٍى

    مشهض الخمحز الخىؤمت 21
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث الخدٌى الشكمي 9 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث جمهحن 3

ػلم /ة في مجاالث التربُت ماسازىن الابخياساث الفىُت  للم 2

 الفىُت

 سبي اإلاباوي الخاسحُت بؽبىت غالُت العشع 30 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث

 اإلاشخلت الثاهُت

 بداسة جلىُت اإلاػلىماث

 

ان 33 / بىاث مىخب الخػلُم باإلابرص  صسع -خفاد  1  باللشي  مىخب الخػلُم مبادسة مهشحان الخػلم اليؽي ججشبت وبَش

 بداسة الخجهحزاث اإلاذسظُت الخمحز في جفػُل املخخبراث الافترالُت 32 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن ث سكمُت خبراث وججاسبمبادسا 4

 مؽشوع الخدٌى الشكمي إلاذاسط ألاخعاء 31 مىخب حػلُم اإلابرص/ بىحن املخخبراث الافترالُت )هشوهىداًل( 1

 )بىابت اإلاعخلبل(

 بداسة جلىُت اإلاػلىماث

 / بىاث مىخب الخػلُم باإلابرص  الضاد اإلاػحن 34 مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن الػملُاث غً بػذ بداسة 6

 بداسة جلىُت اإلاػلىماث -اإلاشخلت الثاهُت  -  Email for All 31 بداسة جلىُت اإلاػلىماث بىاء مجخمػاث الخػلم للخىغُت باألمً العبراوي 3

 بداسة جلىُت اإلاػلىماث اإلاشخلت الثاهُت - دلُل البرمجت والاظخمافت آلامىت 36 لىُت اإلاػلىماثبداسة ج -اإلاشخلت الثاهُت  -   خلً واعي 2

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

إحشة وفً الاخخىاق باإلاباوي الاظخغىاء غً اإلاباوي اإلاعخ 3

 الحىىمُت

 بداسة الدؽغُل والفُاهت ـُاهت وحؽغُل وهظافت مذاسط املحافظت )حػاكذًت( 2 بداسة الاؼشاف والخىفُز

 بداسة الدؽغُل والفُاهت ـُاهت الازار  باإلاذاسط 9 بداسة  الخذماث الػامت جإمحن مىاد وادواث هظافت 2

ت 30 الذساظاث والخفامُمداسة ب مباوي مذسظُت ـذًلت للبِئت 1  بداسة الدؽغُل والفُاهت ـىاغت ألازار للمياجب ؤلاداٍس
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 بداسة الدؽغُل والفُاهت دَان مىخجاث  وسؼت الىجاسة 33 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت ملخلى العالمت الخامغ 4

 بداسة الدؽغُل والفُاهت اسطدَان جدعحن بػن اإلاذ 32 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت البىابت آلامىت 1

 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت هظام بداسة العالمت اإلاذسظُت 31 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت خمعتXبشهامج خمغ  6

 خز فاثذة  3
ا
    بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت 3441معابلت ًا كاثذا

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

اساث اإلاُذاهُت غً بػذ 3 بي بػىىان الخغ 4 بداسة الاخخباساث واللبٌى / بىحن الٍض  بداسة خذماث الىالب زًت اإلاذسظُتبشهامج جذٍس

 بداسة خذماث الىالب البرهامج الفخي اإلاخىاصن  1 بداسة الخجهحزاث اإلاذسظُت مذسظتي معئىلُتي 2

    ؤماهت الخػلُم فشق الػمل راث ألاداء الفػاٌ 1

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

ؼ الػملُت ) 1 مىخب ؼماٌ الاخعاء وسجل 3  مىخب ؼماٌ الاخعاء (PBLالخػلم اللاثم غلى اإلاؽاَس

 مىخب ؼماٌ الاخعاء اـشفىىن الخفىٍش الدؽىُلي اإلاػ 6 مىخب ؼماٌ الاخعاء ظباق الػشبُت 2

الُاث 1  مىخب ؼماٌ الاخعاء اللاست الفاَم 3 مىخب ؼماٌ الاخعاء ؤوإلابُاد غباكشة الٍش

اض ي 4     مىخب ؼماٌ الاخعاء ملخلى الؽماٌ الٍش
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 الشثِعُتالخىفُز   حهت اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

غ   مؽشوع جإَُلي إلاػلماث الفف ؤٌو ابخذاجي 3 في جذَس

ت  اللغت ؤلاهجلحًز
 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث

2 
 الخػلُم ألاَلي مىخب ؼشواثىا في الخػلُم والخىمُت اإلاهىُت

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  بادسةاظم اإلا م

بُت بزشاثُت بشامج 3 الُاث الػلىم مجاٌ في جذٍس  والٍش

 (STEAM ) 

ىباث     بداسة اإلاَى

 ُتالشثِعحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 جفيُف ؤَذاف الفف الشابؼ الابخذاجي 3

 وفم  اإلاىاهج اإلاىىسة الحذًثت إلاىاد التربُت ؤلاظالمُت

    مىخب حػلُم اإلابرص / بىحن
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

ىبحن 1 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث الففىف الحشة 3 ىبحنبداسة  البرهامج الىوني للىؽف غً اإلاَى ىباثاإلا /اإلاَى  َى

ىبحنبداسة  الػام الخػلُم مذاسط في الشغاًت بشامج 2 ىباث /اإلاَى ؼ الىالبي 6 اإلاَى ىبحنبداسة  هظام الدعَش ىباث /اإلاَى  اإلاَى

ىباث هدى حعىحن مبىش 1 ىباث والخفىحر وؤلابذاع غىذ ألاوفاٌلخىمُت الابخياس  3 بداسة اإلاَى  بداسة اإلاَى

تالىخاب الخفاغلي للمهماث الاداث 4     مىخب الخػلُم باإلابرص  / بىاث ُت في مادة التربُت الاظٍش

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة التربُت الخاـت غىن  1 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث ب )هلشؤ لجرجلي(هخِ 3

وخذة ؼشاهت اإلاذسظت مؼ  مجلغ اولُاء ألامىس  2

 ألاظشة واملجخمؼ

وخذة ؼشاهت اإلاذسظت مؼ  مجخمؼ مؽاسن 6

 ألاظشة واملجخمؼ

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد الهاجف الاظدؽاسي  1

 بىاث (

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد جاحياهمباوي ظش ه 3

 بىاث (

ىت اإلاذسظت )واسف( 4 ) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد الاظشة ؼٍش

 بىاث (

   



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

79 

 

 

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

    مىخب وفاء اءهبؼ الىف 3

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

اك  الخػلم باالظخلفاء 3 الُاث اإلاذَؽت 32 ألاوفاٌبداسة ٍس اك ألاوفاٌ لبىاث حػلم الٍش  بداسة ٍس

ت 2 اك ألاوفاٌ مهاساث الخػلم في اللشاءة الجهٍش اك ألاوفاٌ الػاداث العبؼ لألوفاٌ العػذاء 39 بداسة ٍس  بداسة ٍس

اك ألاوفاٌ خحر مػحن 1 ؤلاسؼاد ) بىحن / بداسة الخىحُه و  ) الاظخثىاثُت ( التهُئت ؤلاسؼادًت للىالب 20 بداسة ٍس

 بىاث (

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  املجلغ الىالبي اإلاذسس ي 4

 بىاث (

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  ؤلاواس الػام لشغاًت وجىمُت العلىن الاًجابي 23

 بىاث (

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  خفاثق الىمى 1

 بىاث (

ىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن / بداسة الخ ؤلاسؼاد اللشاجي 22

 بىاث (

ت 6  معشخت اإلاىاهج الذساظُت في اإلاشخلت الثاهٍى

Drama Show 

 بداسة اليؽاه الىالبي سواء الخىىعي 21 مىخب حػلُم اإلابرص / بىاث

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي التربُت البذهُت اإلاػضصة لصحت الىالباث 3

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي لمي للخىىعالُىم الػا 24

 ) بىحن/  بىاث (
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 اإلاؽشوع الىوني للمش ي 2

 ( 10)#  امؾ 

 بداسة اليؽاه الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي 93الاخخفاء بالُىم الىوني  21

 ) بىحن/  بىاث (

الُت الػب وابخىش 9  بداسة اليؽاه الىالبي الفػالُت الٍش

 () بىحن/  بىاث 

فحن 26  بداسة اليؽاه الىالبي الاخخفاء ببُػت خادم الحشمحن الؽٍش

 ) بىحن/  بىاث (

الت الفخُاث 30  اإلالخلى ألاٌو  لٍش

الت الخمشاء (  ) الٍش

 بداسة اليؽاه الىالبي

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي ـىاع اإلاعخلبل 23

 ) بىحن/  بىاث (

 الىالبي بداسة اليؽاه 23مهاساث اللشن  33

 ) بىحن/  بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي اإلابرمجحن الفغاس 22

 ) بىحن/  بىاث (

 ـذي اللُم ؤلاوؽادي 32

 ) العػىدًت الخمشاء (

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي جفػُل ؤظبىع البِئت 29

 ) بىحن/  بىاث (

 اليؽاه الىالبي ػاسف الىالبُتاإلاذاسط الىمىرحُت الفذًلت إلداسة اإلا 31

 ) بىاث (

 بداسة اليؽاه الىالبي اإلااجمش الػلمي بلُادة الىلبت 10

 ) بىحن/  بىاث (

 4حاثضة بخعان 34

 )خفل خخام ألاوؽىت (

 اليؽاه الىالبي

 ) بىاث (

 اليؽاه الىالبي ساوي هجش 13

 ) بىحن / بىاث (

ب الىالبي 31  جىوحن الخذٍس

 ـت ( ) الىالب/ـت اإلاذسب/

 اليؽاه الىالبي

 ) بىحن / بىاث (

سكمىت مػاسف الىلبت في ألاوؽىت رحر الففُت ) الهىذظت  12

 ؤلالىتروهُت (

 اليؽاه الىالبي

 )بىاث (

بداسة الؽاون الصحُت  الخىغُت الصحُت 36

 اإلاذسظُت

مىخب الخػلُم بؽشق ألاخعاء /  اإلافىشون الىباس 11

 بىحن

 مىخب وفاء ؼاسهني الىفاء 14 اليؽاه الىالبي) بىحن( تاإلاػعىشاث الىؽفُت الشكمُ 33

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

ادة ألاغماٌ 3 الي للىعي اإلاالي   1 بداسة اليؽاه الىالبي ألاظبىع الػالمي لٍش  بداسة اليؽاه الىالبي "لالدخاس والخثلُف اإلاالي"  ٍس
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 ) بىحن/  بىاث (  ) بىحن/  بىاث ( 

    مىخب حػلُم اإلابرص / بىاث ملخلى الابذاع و الابخياس في الخػلُم غً بػذ 2

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

جحن 1 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث مؽشوع  "ظبم" 3  بداسة الاؼشاف التربىي / بىحن في هظام اإلالشساث. آلُت مخابػت الىالب الخٍش

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد الخىغُت اإلاهىُت - واملهيناإلرشاد التعليمي  2

 بىاث (

   

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

اث في الفشفبداسة امل 3  الثدت جفمُل املحخىي املحلي 3 بداسة اإلاحزاهُت خففاث وجدذًذ ألاولٍى

 للػملُاث اإلاىشوخت و اإلاىلىبت  

اث  بداسة اإلاؽتًر

فُت ؤلالىتروهُت الخاـت بميعىبي الخػلُم 2 بداسة خذماث الىالب الدؽغُل الفشدي ؤو الدؽغُل الزاحي للخغزًت اإلاذسظُت 2  الخىاـل الذاخليوخذة  البىاكت الخػٍش

 ؤماهت الخػلُم معخػذ 9 بداسة خذماث الىالب الخىزُم ؤلالىترووي للًشاداث واإلافشوفاث في هظام هىس  1

 ؤماهت الخػلُم املجلغ الخػلُمي املحلي 30 ؤماهت الخػلُم بشهامج الاظخػذاد لبذء الػام الذساس ي 4

م  ( 1 ؼ  )البىاء والخىفُز والخلٍى شبد مػاًحر اإلاؽاَس ش ملخىفاث جىظُمُت في الػمل 33 اسة الخخىُي والخىٍى  بداسة الخخىُي والخىٍى

ش خىظبت مزهشاث الخفاَم والاجفاكُاث 6     بداسة الخخىُي والخىٍى
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 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

    مىخب وفاء ـىث الىفاء 3

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 بداسة الخخىُي اإلاذسس ي الىثافت الىالبُت بففٌى مذاسط املحافظت بشهامج مخابػت 1 بداسة الخخىُي اإلاذسس ي بشهامج اإلاسح اإلاذسس ي 3

 ؤماهت الخػلُم مىجض 6 مىخب الخػلُم ألاَلي الاظدثماس في الخػلُم 2

 بداسة الجىدة و كُاط ألاداء خمغ ؼشاثذ 3 بداسة الجىدة وكُاط ألاداء ؼشواء الىجاح 1

    بداسة الجىدة وكُاط الاداء اللاثذ اإلاازش 4

 الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م الشثِعُتحهت  الخىفُز  اظم اإلابادسة م

 سط ألاَلُتمػشك اإلاذا 2 مىخب الخػلُم ألاَلي ألاَلي الخػلُم في  الىجاح ؼشواء ملخلي 3

 )  جىلػاث و حىدة خذماث (

 مىخب الخػلُم ألاَلي
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 حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م

 بدازة  الخدماث الػامت جإمين مىاد وادواث هظافت 4 مساكبت املخصونبدازة  جثبيذ غهد اإلادازض في هظام فازض 2

 بدازة اإلايزاهيت بدازة املخصصاث وجددًد ألاولىياث في الصسف 5 بدازة مساكبت املخصون مخابػت خسهت ألاصىاف اإلاظخىدغيت في هظام فازض 0

 دازة الخجهيزاث اإلادزطيتب مدزطتي مظئىليتي 6 بدازة الؼاون الصحيت اإلادزطيت الخىغيت الصحيت 3

 حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م

غ   ابخذاجيمؽشوع جإَُلي إلاػلماث الفف ؤٌو  19 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث البىابت ؤلالىتروهُت لالخخباساث الذولُت 3 في جذَس

ت  اللغت ؤلاهجلحًز

 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىاث

 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث بلى الػاإلاُت في الاخخباساث الذولُت 40 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث ظبم 2

ماسازىن الابخياساث الفىُت  للمػلم /ة في مجاالث التربُت  1

 الفىُت

 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث بداسة غملُاث جىىٍش بِئاث الخػلم )بػذ ؤصمت هىسوها( 43 ىاثبداسة الاؼشاف التربىي / ب

جىمُت الفهم اللشاجي لذي والباث الػىق العمعي باإلاشخلت  4

 الابخذاثُت

غ الفهم اللشاجي 42 بداسة التربُت الخاـت ب التربىي والابخػار   اظتراجُجُاث جذَس بداسة الخذٍس

 / بىاث

 بداسة التربُت الخاـت مبخىش 41 بداسة الاؼشاف التربىي / بىاث اس الصحُذاإلاع 1

 بداسة التربُت الخاـت مهاسحي في هخاباحي 44 بداسة التربُت الخاـت املخُم الخلني للمىفىفحن 6

ىباث مىظىمت الاختراع 3 ىباث ألاوإلابُاد الىوني للبذاع الػلمي 41 بداسة اإلاَى ىبحن/ اإلاَى  بداسة اإلاَى
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ىبحن 2 ىباث البرهامج الىوني للىؽف غً اإلاَى ىبحن/ اإلاَى بت الخلُجي 46 بداسة اإلاَى ىباث ؤظبىع مَى ىبحن/ اإلاَى  بداسة اإلاَى

الُاث 9 بُت في مجاٌ الػلىم والٍش  بشامج بزشاثُت جذٍس

 (STEAM ) 

ىباث ىبحن 43 بداسة اإلاَى ىباث ففٌى اإلاَى ىبحن/ اإلاَى  بداسة اإلاَى

ىباث سط الخػلُم الػامالشغاًت في مذا 30 ىبحن/ اإلاَى ؼ الىالبي 42 بداسة اإلاَى ىباث هظام الدعَش ىبحن/ اإلاَى  بداسة اإلاَى

ت 33 ىباث الاواس الؽامل للبرامج الخىمٍى ىبحن/ اإلاَى ىباث البرهامج الازشاجي )الهىذظت الخدلُلُت( 49 بداسة اإلاَى ىبحن/ اإلاَى  بداسة اإلاَى

ى  هدى حعىحن مبىش 32 ىباثبداسة اإلاَى ؼ الػلمُت لىالب الففىف ألاولُت 10 بحن/ اإلاَى  اإلاؽاَس

 ) الىىابغ الفغاس (

ىباث  بداسة اإلاَى

ىباث معابلت الافياس الخلىُت 31 الُاجُت ( 13 بداسة اإلاَى ىباث البرهامج الازشاجي  )اللىة الٍش  بداسة اإلاَى

ىباثبداسة  مهاساث لخىمُت الابخياس والخفىحر وؤلابذاع غىذ ألاوفاٌ 34  بداسة الخػلُم اإلاعخمش مشاهض ألاخُاء اإلاخػلمت 12 اإلاَى

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش بهمتي ؤحػلم 11 بداسة الخػلُم اإلاعخمش بشهامج هماء وغىاء 31

ذ ؤن ؤكشؤمً ؤًً ؤبذؤ 14 بداسة الخػلُم اإلاعخمش الخػلم مىهج خُاة 36  بداسة الخػلُم اإلاعخمش ؤٍس

الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  بداسة 12ظفشاء الخفىق  33

 بىاث (

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  الخىغُت اإلاهىُت -ؤلاسؼاد الخػلُمي واإلانهي  11

 بىاث (

دوس اإلاشؼذ الىالبي في سفؼ اإلاعخىي الخدفُلي وجدعحن  32

 هىاجج الخػلم

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن / 

 بىاث (

جحن 16  آلُت مخابػت الىالب الخٍش

 في هظام اإلالشساث.

 بداسة ؤلاؼشاف التربىي/ بىحن

بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد ) بىحن /  ؤلاسؼاد اللشاجي 39

 بىاث (

الابذاع في الاخخباساث الذولُت  و الىوىُت في مىاد الػلىم  13

 الىبُػُت

 مىخب الخػلُم باإلابرص / بىاث

 مىخب الخػلُم باإلابرص / بىاث الضاد اإلاػحن 12 ىاثمىخب الخػلُم باإلابرص / ب دوس اإلاػلم في جيؽُي الخػلم 20

 مىخب حػلُم اإلابرص / بىاث ملخلى الابذاع و الابخياس في الخػلُم غً بػذ 19 مىخب الخػلُم باإلابرص / بىاث خفاد صسع 23

ت 22  معشخت اإلاىاهج الذساظُت في اإلاشخلت الثاهٍى

Drama Show 

اللشاءة اإلابىشة وفم جىبُم حلحن دومان  في مذاسط مبادسة  60 مىخب الخػلُم باإلابرص / بىاث

 الىفىلت اإلابىشة

 مىخب حػلُم اللشي 

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش الخػلم مىهج خُاة 63 مىخب حػلُم اللشي  جلىُت فاًىمان والخدفُل الذساس ي 21

ىبحن معابلت البدث الػلمي و الابخياس 24 ب غلى خىىاث البدث الػل 62 بداسة اإلاَى ىبحن مي و الابخياس و ظيامبرالخذٍس  بداسة اإلاَى

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش 2024-2031 الػلذ الػشبي ملحى ألامُت 61 بداسة الخػلُم اإلاعخمش مشاهض ألاخُاء اإلاخػلمت 21

 بداسة الخػلُم اإلاعخمش بهمتي ؤحػلم 64 بداسة الخػلُم اإلاعخمش هماء وغىاء 26

ؼ الػملُت )الخػ 61 مىخب ؼماٌ الاخعاء وسجل 23  مىخب ؼماٌ الاخعاء (PBLلم اللاثم غلى اإلاؽاَس
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 مىخب ؼماٌ الاخعاء فىىن الخفىٍش الدؽىُلي اإلاػاـش 66 مىخب ؼماٌ الاخعاء ظباق الػشبُت 22

الُاث 29  مىخب ؼماٌ الاخعاء اللاست الفاَم 63 مىخب ؼماٌ الاخعاء ؤوإلابُاد غباكشة الٍش

اض ي 62 لهفىف / بىحنمىخب الخػلُم با جإَُل "كُاط" 10  مىخب ؼماٌ الاخعاء ملخلى الؽماٌ الٍش

ت 13 ٍش  مىخب الخػلُم بالهفىف / بىحن بجلان 69 مىخب الخػلُم بالهفىف / بىحن اللشاءة الخفٍى

 بداسة الاغالم والاجفاٌ الفىث الىذي   30 مىخب ؼشق الاخعاء اإلافىشون الىباس 12

 مىخب الخػلُم ألاَلي ؼشواثىا في الخػلُم والخىمُت اإلاهىُت 33 ب الخػلُم ألاَليمىخ (ELEOTEؤداة اإلاؽاَذة الففُت )  11

 مشهض الخمحز (  آلاٌععىى24حاثضة خمذان بً ساؼذ آٌ مىخىم  الذوسة ) 32 مشهض الخمحز (33حاثضة الخػلُم للخمحز ) 14

ت )حاثضة خلُف 31 مشهض الخمحز (4حاثضة دمحم بً صاًذ ألفمل مػلم خلُجي  )  11  مشهض الخمحز (34ت التربٍى

 مشهض الخمحز مؽشوع )الخىؤمت( 34 مشهض الخمحز (4حاثضة الؽُخ غبذ هللا فااد ) 16

ش اإلاذاسط بىاث جمحز و ؤزش 31 مشهض الخمحز مجلغ الخمحز )مبادسة( 13  وخذة جىٍى

ّمت 12 ش اإلاذاسط )بىحن( َ      وخذة جىٍى

 حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد الاظخثىاثُت -- التهُئت ؤلاسؼادًت للىالب 3

 بىاث (

) بىحن /  وؤلاسؼاد بداسة الخىحُه اإلطار العام لرعاية وتنمية السلوك االجيايب 1

 بىاث (

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد اهمباوي ظش هجاحي 2

 بىاث (

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد خفاثق الىمى 4

 بىاث (
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 الشثِعُت حهت  الخىفُز اظم اإلابادسة م حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م

الاظخغىاء غً اإلاباوي اإلاعخإحشة وفً الاخخىاق باإلاباوي  3

 الحىىمُت

 بداسة الدؽغُل والفُاهت ـُاهت وحؽغُل وهظافت مذاسط املحافظت )حػاكذًت( 3 بداسة  الاؼشاف والخىفُز

 والفُاهتبداسة الدؽغُل  ـُاهت الازار  باإلاذاسط 2 الذساظاث والخفامُم مباوي مذسظُت ـذًلت للبِئت 2

ت 9 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت ملخلى العالمت الخامغ 1  بداسة الدؽغُل والفُاهت ـىاغت ألازار للمياجب ؤلاداٍس

 بداسة الدؽغُل والفُاهت وسؼت الىجاسة  ودَان اإلاىخجاث 30 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت البىابت آلامىت 4

 بداسة الدؽغُل والفُاهت دَان جدعحن بػن اإلاذاسط 33 عالمت اإلاذسظُتبداسة ألامً وال خمعتXبشهامج خمغ  1

 خز فاثذة  6
ا
 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت هظام بداسة العالمت اإلاذسظُت 32 بداسة ألامً والعالمت اإلاذسظُت 3441معابلت ًا كاثذا

 حهت  الخىفُز الشثِعُت اظم اإلابادسة م لخىفُز الشثِعُتحهت  ا اظم اإلابادسة م

الثدت جفمُل املحخىي املحلي للػملُاث اإلاىشوخت و  3

 اإلاىلىبت

اث ب التربىي والابخػار  جمخحن 32 بداسة اإلاؽتًر اداسة الخذٍس

 / بىاث

2  ٌ م واللبى  بداسة الاخخباساث واللبٌى / بىاث ساثمىا 31 بداسة الاخخباساث واللبٌى / بىاث الخمىحن في ؤدلت ولىاثذ الخلٍى

ب التربىي والابخػار  اإلاػلم الشكمي 1 اداسة الخذٍس

 / بىاث

) بىحن /  بداسة الخىحُه وؤلاسؼاد املجلغ الىالبي اإلاذسس ي 34

 بىاث (

اساث اإلاُذاهُت غً بػذ 4  بداسة ؤلاؼشاف التربىي/ بىحن ء (الىهال-جإَُل اللادة الجذد. ) اللادة  31 بداسة الاخخباساث واللبٌى / بىحن الٍض



              

 

 

                        

  

 

 َـ    3441 مت للخػلُم باألخعاء   داسة الػاالخىت الدؽغُلُت لل 

 

 اإلاملىت الػشبُت العػىدًت

 وصاسة الخػلُم

 ؤلاداسة الػامت للخػلُم باألخعاء

ش  اداسة الخخىُي والخىٍى

 الخخىُي والعُاظاث

 األخعاء ب  ت للداسة الػامت للخػلُمالخىت الدؽغُلُ

 َـ  3441 للػام الذساس ي 

 

88 

 

 

ش اإلانهي للمؽشف التربىي  1  مىخب الخػلُم بالهفىف / بىحن همزحت اللُادة اإلاذسظُت في اإلاذاسط ألاَلُت 36 بداسة ؤلاؼشاف التربىي/ بىحن )الىمىرج الاظخىؽافي( الخىٍى

 بداسة ؼاون اإلاػلمحن ػلماث في هظام هىس لىابي هلل اإلا 33 بداسة الخجهحزاث اإلاذسظُت دلُل الخجهحزاث اإلاذسظُت 6

 بداسة الؽاون اللاهىهُت الحفُف 32 بداسة ؼاون اإلاػلمحن بىاء وإسجلاء هظام اإلالشساث 3

 ؤماهت الخػلُم مىجض 39 مىخب الخػلُم ألاَلي الاظدثماس في الخػلُم 2

 ؤماهت الخػلُم مجلغ اللُاداث الخػلُمُت 20 ؤماهت الخػلُم معخػذ 9

ش ملخىفاث جىظُمُت في الػمل 23 ؤماهت الخػلُم ملجلغ الخػلُمي املحليا 30  بداسة الخخىُي والخىٍى

ش ألاداء اإلااظس ي 22 مشهض الخمحز خبراء الخمحز اإلااظس ي 33  مشهض الخمحز مىهجُاث الخمحز لخىٍى


