ري ٌٝايطايب
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املكزَ: ١
ادتٗزت عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب يف َٛانب ١ادتاَعٚ ١ايغري ٚؾل صؤٜتٗا ٚسيو َٔ خالٍ اعزار خط ١يألْؾط١
ايالفؿَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢ثالخ َٓطًكات  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 -1صؤ ١ٜادتاَعٚ ١تقٛصٖا املغتكبً.ٞ
 -2ارتط ١اإلعرتاتٝذ ١ايعاَ ١يًذاَعٚ ١حتزٜز األٖزاف املضتب ١بايعُار.٠
 -3حتكٝل شتضدات . TUGA

ٚٚؾل ٖش ٙاملٓطًكات ؾكز مت حتزٜز عز ٠أٖزاف إدضا ١ٝ٥تغع ٢ايعُار ٠داٖز ٠يتشكٝكٗا َٔ خالٍ ايؿعايٝات
ٚايرباَر املكزَ ١بؾهٌ  َٜٞٛعًَ ٢زاص ايعاّ ايزصاع.ٞ
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صؤ ١ٜايعُار:٠
ايضٜارٚ ٠ايتُٝظ يف االْؾطٚ ١ارتزَات ايطالب ١ٝإلعزار دَ ٌٝؿهض َٚبزع ٚطُٛح.

ايضعاي:١
املغاُٖ ١يف بٓا ٤ؽدق ١ٝايطايب ايرتبٚ ١ٜٛايؿهضٚ ١ٜايبزْٚ ،١ٝتَُٓٗ ١ٝاصات٘ ايزصاعٚ ١ٝاإلبزاعٚ ،١ٝتكز ِٜارتزَات املغاْز ٠يشيو.

االٖزاف:
 .1رعِ َبارئ ايٛطٓٚ ١ٝايٛعط ١ٝيز ٣ايؾباب.
 .2تٛؾري نٌ َا عتتاد٘ ايطايب َٔ خزَات طالب ١ٝتنُٔ ي٘ سٝا ٠داَع ١ٝممٝظ.٠
 .3بٓا ٤ايطًب ١ؾهضٜا ٚثكاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚبزْٝا ٚؾل أعػ عًُ ١ٝعً.١ُٝ
 .4تَُٓٗ ١ٝاصات ايكٝارٚ ٠ايضٜارٚ ٠ايتُٝظ يز ٣طًب ١ادتاَع.١
 .5إصؽار ٚتٛد ٘ٝايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽأْ٘ تشي ٌٝايعكبات ٚايقعٛبات اييت تٛادِٗٗ.
 .6املغاَُٖ ١ع نًٝات ادتاَع ١يف تٓؿٝش بضاَر َتدقق ١يالصتكا ٤مبٗاصات ٚقزصات ايطالب ٚايطايبات.
 .7تٛطني أٚافض ايؾضان ١اجملتُعَ ١ٝع ادتٗات سات ايعالق ١ضتَ ٛا َٔ ؽأْ٘ رعِ إَهاْات ايطالب ٚقزصاتِٗ.
 .8رعِ أعػ املغؤٚي ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝحتؿٝظ ايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽاْ٘ َؾاصن ١اجملتُع يف ُٖٚ َ٘ٛأؾضاس٘ ٚقناٜا.ٙ
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ٚناي ١األْؾط ١ايجكاؾٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝايطالب١ٝ
صؤ ١ٜايٛناي:١
ايضٜارٚ ٠ايتُٝظ يف االْؾط ١ايطالب ١ٝيطًب ١ادتاَع١

ايضعاي:١
املغاُٖ ١يف بٓا ٤ؽدق ١ٝايطايب ايرتبٚ ١ٜٛايؿهضٚ ١ٜايبزْٚ ،١ٝتَُٓٗ ١ٝاصات٘ ايغًٛنٚ ١ٝاإلبزاعٚ ١ٝؾل زتُٛع َٔ ١ايرباَر  ٚاألْؾط١

االٖزاف:
 .1رعِ َبارئ ايٛطٓٚ ١ٝايٛعط ١ٝيز ٣ايؾباب.
 .2املغاُٖ ١يف بٓا ٤ايطًب ١ؾهضٜا ٚثكاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚبزْٝا ٚؾل أعػ عًُ ١ٝعً.١ُٝ
 .3تٛؾري نٌ َا عتتاد٘ ايطايب َٔ خزَات طالب ١ٝتنُٔ ي٘ سٝا ٠داَع ١ٝممٝظ.٠
 .4تَُٓٗ ١ٝاصات ايكٝارٚ ٠ايضٜارٚ ٠ايتُٝظ يز ٣طًب ١ادتاَع.١
 .5إصؽار ٚتٛد ٘ٝايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽأْ٘ تشي ٌٝايعكٛبات ٚايقعٛبات اييت تٛادِٗٗ.
 .6تٛطني أٚافض ايؾضان ١اجملتُعَ ١ٝع ادتٗات سات ايعالق ١ضتَ ٛا َٔ ؽأْ٘ رعِ إَهاْات ايطالب ٚقزصاتِٗ.
 .7رعِ أعػ املغؤٚي ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝحتؿٝظ ايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽاْ٘ َؾاصن ١اجملتُع يف ُٖٚ َ٘ٛأؾضاس٘ ٚقناٜا.ٙ
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تعضٜـ ايٛناي: ١
ٖ ٞاراص ٠سات ايعالق ١املباؽض ٠بايطالب ٚايكا ١ُ٥عً ٢صعاٜتِٗ َٚباؽضْ ٠ؾـاطاتِٗ املتعـزر ٠باإلعـٗاّ يف أعـزارِٖ تضبٜٛـات ٚادتُاعٝـا
ٚثكاؾٝات َٗٚاصٜاَ يرتعٝذ املبارئ ٚايك ِٝاإلعالَ ١ٝيف ْؿٛعِٗ ٚتٛؾري أعباب ايضاس ١اييت تغاعزِٖ عً ٢ايتؿٛم ايعًُـٚ ٞايتشًـ ٞبـأخالم
رٜٓٓا اذتٓٝـ
األٖزاف:
 .1إتاس ١ايؿضل يًطالب يتشٌُ َغؤٚيٝات ايتدطٝط ٚايتٓؿٝش ٚاملتابعٚ ١ايتك ِٜٛيهاؾ ١األْؾطٚ ١ارتزَات ايطالب ١ٝحتت اإلؽضاف
االدتُاع ٞبايعُارٚ ٠يف إطاص ارتط ١ايعاَ ١يعُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب.
 .2تعٜٛز ايطالب عً ٢املؾاصن ١يف ايٓؾاط ٚسب ايٓظاّ ٚايطاع ١املؾضٚع.١
 .3اعتجُاص أٚقات ؾضاؽ ايطالب يف مماصع ١األْؾطٚ ١ارتزَات املدتًؿ ١األَض ايش ٟميهِٓٗ َٔ انتغاب املٗاصات ٚارتـربات ٚاملعـاصف
اييت تغاعز عً ٢ته ٜٔٛايؾدق ١ٝايغ ١ٜٛاملتهاًَ ١يًطايب ادتاَع ٞيف إطاص ايعكٝز ٠اإلعالَ ١ٝايغُش.١
ْ .4ؾض ايٛع ٞاإلعالَٚ ٞايجكايف ٚاألخالق ٞبني طالب ادتاَع.١
 .5تُٓ ١ٝصٚح املٛرٚ ٠صٚابط األخٚ ٠ٛايقزاق ١املبٓ ١ٝعً ٢ايعكٝز ٠اإلعالَ ١ٝايغُش ١بني طالب ادتاَع.١
 .6تكز ِٜبعض ارتزَات ايٓاؾع ١يطالب ادتاَعٚ ١طالب ادتاَعات األخض.٣
 .7تُٓ ١ٝاملٗاصات ٚانتغاب ايطالب ارتربات ايٓاؾع١
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املٗاّ االراص ١ٜاييت ْكزَٗا:
 )1إعزار خط ١األْؾط ١ايطالب ١ٝيف م ٤ٛصؤ ٚ ١ٜصعاي ١ادتاَع.١
 )2اإلؽضاف عً ٢تٓؿٝش ايرباَر  ٚاألْؾط ١ايز ٚ ١ٜٝٓايجكاؾ ٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
 )3إقاَ ١احملامضات ٚايٓزٚات ايعًُ ٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاييت ميهٔ إٔ تجض ٟايطايب ادتاَع.ٞ
 )4إقاَ ١ايزٚصات ايتزصٜبٚٚ ١ٝصـ ايعٌُ ايالطَ ١يتطٜٛض َٗاصات ايطالب.
 )5إقاَ ١املغابكات يف شتتًـ اجملاالت ٚاملؾاصن ١يف املًتكٝات ايزاخًٚ ١ٝارتاصد.١ٝ
 )6إقاَ ١ايضسالت ايعًُٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝتبارٍ ايظٜاصات ٚارتربات عًَ ٢غت ٣ٛداَعات املًُه.١
ٚسيو َٔ خالٍ األْزٚ ١ٜايٛسزات ايتابع ١يًٛناي ٚ ١اييت ميهٔ االؽرتاى ؾٗٝا:
ْ -1ار ٟاملٖٛب: ١
ٖ ٛاجملتُع ايشٜٗ ٟتِ بتَُٓٛ ١ٝاٖب ايطًبٚ ١تٛدٗٗٝا ايتٛد ٘ٝايغً. ِٝ
األٖزاف :
 )1اعتكطاب ايطالب املتُٝظٚ ٜٔاملٖٛٛبني.
 )2انتؾاف َٛاٖب ايطًبٚ ١تُٓٝتٗا.
 )3بٓاٚ ٤تطٜٛض َٗاصات طالب زتتُع املٖٛب.١
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 -2ايٓار ٟاإلعالَ: ٞ
ٖ ٛاجملتُع ايشٜٗ ٟتِ باعتكطاب ايطالب أفشاب امل ٍٛٝاإلعالَٚ ١ٝتٛد ِٗٗٝايتٛد ٘ٝاإلعالَ ٞس ٚايكـ ِٝايقـشٝشٚ ١ادارؾـٚ ١ةاٜـ١
أؾهاصِٖ.
األٖزاف :
 )1تعظٜظ ايقٛص ٠ايُٓط ١ٝيًعُار.٠
 )2االصتكاٚ ٤تطٜٛض ايطًب ١يف اجملاٍ اإلعالَٞ
 )3تُٓ ١ٝايكزصات ٚطٜار ٠ارتربات يًطًب َٔ ١خالٍ املؾاصنات ادتاَع١ٝ
 )4إنغاب املٗاصات اإلعالَ َٔ ١ٝخالٍ ايرباَر املكزَ١
 )5تأٖ ٌٝاألعنا ٤إراصٜا َٔ خالٍ املؾاصن ١ايؿعاي ١يف اراص ٠اجملتُع اإلعالَ ٞايطالب. ٞ
 )6املؾاصن ١يف أْؾط ١ادتاَع ١املدتًؿ١
 )7إْتاز َٛار َتٓٛعْٚ ١ؾضٖا.
ْ -3ار ٟايؿٕٓٛ
ٖ ٛزتتُع ٜٗتِ بانتؾاف ٚتكز ٚ ِٜتطـٜٛض ٚفـكٌ َٛاٖـب زتُٛعـ٘ َـٔ ايؿٓـ ٕٛيف زتـاٍ ايتُجٝـٌ ٚاالخـضاز ٚايهتابـٚ ١االْؾـار
ٚايتؾه ٚ ٌٝتكغِ اىل ثالخ ؾٓ : ٖٞ ٕٛاملغضح  -االْؾار  -ايتؾه. ٌٝ
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االٖزاف- :
 )1اظتار دَ ٌٝتدقك يف اجملاالت املدتًؿ ١يًؿٕٓٛ
 )2ايعٌُ عً ٢تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاملٓاعب ١ملُاصعٖ ١ش ٙايؿٕٓٛ
 )3تهجٝـ بضاَر ايتزصٜب املتدقق ١دتُٝع زتاالت زتتُع ايؿٕٓٛ
 )4تكز ِٜبضاَر مجاٖري ١ٜراخٌ ٚخاصز ادتاَع١
ْ )5ؾض ثكاؾ ١ايؿٓ ٕٛاالبزاع ١ٝراخٌ اجملتُع ايطالبٞ
ْ -4ار ٟعا: ٕٚ
ٖ ٛاجملتُع ايشٜٗ ٟتِ بإعزار ٚتٓؿٝش ايرباَر اجملتُع ١ٝاملزصٚعٚ ، ١سيو َٔ خالٍ تؾه ٌٝايؿضم ايتطٛع. ١ٝ
األٖزاف :
 )1ايرتعٝذ يف ْؿٛؼ ايطالب االٌَ ٚسب ايعٌُ ايتطٛعٞ
 )2تٛعٝع األؾام يف عب ٌٝاالصتكاٚ ٤ايٓٗٛض باجملتُع
 )3االٖتُاّ ايهبري بـؾضانَ ١جُضَٚ ٠غتزاَ٘ َع املؤعغات ايعاًَ ١ف اجملاٍ ايتطٛعٚ ٞخزَ ١اجملتُع
 )4تضعٝذ مسع ١ايبشٍ ٚايعطا ٤يز ٣اؾضار اجملتُع ٚتعظٜظ قزصاتِٗ ٚصؾع َغت ٣ٛايتهاؾٌ بِٗٓٝ
 )5اتاس ١ايؿضف ١يـ ايطًب ١يتكزَ ِٜبارصات يف األعُاٍ ايتطٛعٚ ١ٝرعُِٗ ظُٝع ايٛعا ٌ٥املُهٓ.١
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ٚ -5سز ٠ايٓؾاط ايهؾؿ: ٞ
ٜعـز ايٓؾـاط ايهؾـؿَ ٞـٔ أْنـر األْظُ ١ايرتبٜٛـٚ ١أنجضٖـا تؿعٝـًا يًتطـٛع مبـا عتُـٌ ؾـ ٞطٝاتـ٘ َـٔ َعاْـ ٞعـاَ ١ٝالْتُــا٤
ٚاالصتباط بايٛطـٔ ٚستبتـ٘ٚ ،مبـا عتكـل عًـ ٢أصض ايٛاقـع َـٔ خزَـًَُٛ ١عـ ١تظٗـض ؾــ ٞايعزٜــز َــٔ املٓاعــبات َٚــٔ أبضطٖــا
َعغـهضات ارتزَـ ١ايعاَـ ١ينٝـٛفً ايضةـٔ ٚطٚاص اذتضَٝـٔ ايؾـضٜؿني عـٜٓٛاٚ .بعــز صتاســات َتٛايٝــ ١سككٗــا ْــار ٟعؾــا٥ض
ادتٛايـ ١ظاَعـ ١ايطا٥ــ ؾـ ٞايغـٓٛات املامٝـ ،١تبـارص عُـار ٠ؽـؤ ٕٚايطـاب إيـ ٢تأعـٝػ ٚســز ٠شتتقــ ١بايٓؾـــاط ايهؾـــؿٞ
ٚايعُــٌ ايتطٛعــٚ ٞسيــو يتٛعــٝع ْطـــام ايعُـــٌ ؾـــٖ ٞـــشا اجملـــاٍ ٚاعـــتجُاص املهتغـــبات َٚأعغـــ ١ايعُـــٌ بؾـــهٌ
اسرتاؾــٜ ٞنُــٔ ٚفــ ٍٛخزَــات ايعُــار ٠إيــ ٢ؽــضعت ١أنبــض َـٔ طـاب ادتاَعـ.١
االٖزاف:
 )1تطٜٛض َٗاصات ايطايب يٝه ٕٛأنجض داٖظ ١ٜيًعٌُ
 )2ؾضف٘ النتؾاف املٛاٖب ٚتُٓٝتٗا
 )3غضؼ ايك ِٝايرتب ١ٜٛعٔ طضٜل املُاصع ١ايعًُ١ٝ
 )4طٜار ٠داسب ١ٝادتاَع ١يف ع ٕٛٝايطالب ٚاحملاؾظ ١عًَ ٢ضاؾكٗا
 -6إراص ٠أْؾط ١ايهًٝات
ٖ ٞاالراص ٠اييت تؾضف عً ٢اعزار ٚتٓؿٝش األْؾط ١ايالفؿٚ ١ٝارتاف ١بهٌ نً.١ٝ
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ٚناي ١األْؾط ١ايضٜام ١ٝايطالب١ٝ
صؤ ١ٜايٛناي:١
ايضٜارٚ ٠ايتُٝظ يف االْؾط ١ايضٜام ١ٝايطالب ١ٝيطًب ١ادتاَع١
ايضعاي:١
املغاُٖ ١يف بٓا ٤ؽدق ١ٝايطايب ايؿهضٚ ١ٜايبزْٚ ،١ٝتَُٓٗ ١ٝاصات٘ ايغـًٛنٚ ١ٝاإلبزاعٝـٚ ١ؾـل زتُٛعـَ ١ـٔ ايـرباَر  ٚاألْؾـط١
ايضٜام.١ٝ
االٖزاف:
 .1رعِ َبارئ ايٛطٓٚ ١ٝايٛعط ١ٝيز ٣ايؾباب.
 .2املغاُٖ ١يف بٓا ٤ايطًب ١ؾهضٜا ٚبزْٝا ٚؾل أعػ عًُ ١ٝعً.١ُٝ
 .3تُٓ ١ٝاملٗاصات ايكٝارٚ ١ٜايضٜامٚ ١ٝايتُٝظ يز ٣طًب ١ادتاَع.١
 .4تٛطني أٚافض ايؾضان ١اجملتُعَ ١ٝع ادتٗات سات ايعالق ١ضتَ ٛا َٔ ؽأْ٘ رعِ إَهاْات ايطالب ٚقزصاتِٗ.
 .5رعِ أعػ املغؤٚي ١ٝاالدتُاع ١ٝايضٜامٚ ،١ٝحتؿٝظ ايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽاْ٘ َؾاصن ١اجملتُع يف ُٖٚ َ٘ٛأؾضاس٘ ٚقناٜا.ٙ
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تعضٜـ ايٛناي: ١
ٖ ٞادتٗ ١اييت تٗتِ ظُٝع ايؾؤ ٕٚايضٜام ١ٝبادتاَعٚ ١اييت تغـع ٢إىل تُٓٝـَٛ ١اٖـب طًبـ ١ادتاَعـ ١ايضٜامـٚ ،١ٝؾـل زتُٛعـَ ١ـٔ
األٖزاف ٚايرباَر .
األٖزاف:
 .1غضؼ ٚتُٓ ١ٝاملؿاٖ ِٝايقشٝش ١يًٓؾاط ايضٜام ٞبني َٓغٛب ٞادتاَع.١
 .2إنغاب َٓغٛب ٞادتاَع ١املٗاصات ٚايكزصات اذتضن ١ٝاييت تغتٓز إىل ايكٛاعز ايضٜامٚ ١ٝايقش ١ٝيبٓا ٤ادتغِ ايغً ِٝستٜ ٢ؤرٟ
ٚادبات٘ يف خزَ ١رٚٚ ٜ٘ٓطٓ٘ ٚزتتُع٘ بكٚ ٠ٛثبات.
ْ .3ؾض ايٛع ٞايضٜام ٞاملٛد٘ إىل مماصع ١ايضٜام ١يهغب ايًٝاق ١ايبزْٚ ١ٝايٓؾاط ايزا.ِ٥
 .4ايعٌُ بضٚح ايؿضٜل ايٛاسز ٚإرصاى ايبعز ايرتب ٟٛايقشٝح يًُٓاؾغات ايضٜام.١ٝ
 .5تُٓ ١ٝاالجتاٖات االدتُاع ١ٝايغًٚ ١ُٝايغًٛى ايك ِٜٛعٔ طضٜل بعض املٛاقـ يف األيعاب ايؿضرٚ ١ٜادتُاعٝـٚ ١إنغـاب ايجكـ١
بايٓؿػ ٚتُٓ ١ٝايضٚح ايضٜام.١ٝ
 .6املغاُٖ ١يف ايتدًك َٔ ايتـٛتض ايٓؿغـٚ ٞتؿضٜـؼ االْؿعـاالت ٚاعـتٓؿاس ايطاقـ ١ايظا٥ـزٚ ٠إؽـباع اذتادـات ايٓؿغـٚ ١ٝايتهٝــ
االدتُاعٚ ٞحتكٝل ايشات يًُؾرتنني يف األْؾط ١ايضٜام.١ٝ
 .7تكزٜض أُٖ ١ٝاعتجُاص ٚقت ايؿضاؽ باألْؾط ١ايضٜام ١ٝاملؿٝز.٠
 .8صؾع َغت ٣ٛايهؿا ٠٤ايبزْ ١ٝملٓغٛب ٞادتاَع ١عٔ طضٜل إعطا ِٗ٥دضعات َٓاعب َٔ ١ايتُضٜٓات اييت تُٓ ٞادتغِ ٚحتاؾ..
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املٗاّ اييت ْكزَٗا ايٛناي١
تكزّ إراص ٠ايؾؤ ٕٚايضٜام ١ٝظاَع ١ايطا٥ـ ايعزٜز َٔ املِٗ ايتٓؿٝشَ ١ٜـٔ خـالٍ زتُٛعـَ ١ـٔ ايـرباَر املدتًؿـ ١ارتاصدٝـٚ ١ايزاخًٝـ١
ايضٜامٚ ١ٝايرتؾٚ ١ٝٗٝارتزَ ١ٝيًُذتُع َجٌ:
 ايرباَر ارتاصد:١ٝ )1تؾاصى اإلراص ٠يف بطٛالت االحتار ايضٜام ٞيًذاَعات ايغعٛر ١ٜمبدتًـ َغابكتٗا املتٓٛع.١
 )2تؾاصى اإلراص ٠يف شتتًـ احملاؾٌ ايضٜامٚ ١ٝاملغابكات راخٌ املًُهَ ١جٌ ًَتك ٢ؽباب َه ١عًَ ٢غت ٣ٛاحملاؾظ ١أ ٚاملٓطك.١
 )3تك ّٛاإلراص ٠باملؾاصنٚ ١نشيو تٓظ ِٝبعض بطٛالت خزَ ١اجملتُع َجٌ اي ّٛٝايضٜامـ ٞيـش ٟٚاالستٝادـات ارتافـ ١رَؾـاصن١
ٚتٓظُٝات) ٚبطٛي ١اد٦ٝات اذته ١َٝٛرتٓظُٝات) ايزٚصات ايضٜام ١ٝايضَناْ ١ٝنض ٠قزّ ٚعباس ١يًٗ٦ٝات اذته ١َٝٛرَؾـاصن١
ٚتٓظُٝات).
 ايرباَر ايزاخً:١ٝتكزّ إراص ٠ايؾؤ ٕٚايضٜام ١ٝبضاَر ٚبطٛالت صٜامَ ١ٝتٓٛعـ ١دتُٝـع َٓغـٛب ٞادتاَعـ ١رأعنـا٦ٖٝ ٤ـ ١تـزصٜػ – َـٛفؿني – طـالب)
ادتُاعٚ ١ٝايؿضر ١ٜنُا :ًٜٞ
ٚسيو َٔ خالٍ ايٛسزات ايتابع ١يًٛنايٚ ١اييت ميهٔ االؽرتاى ؾٗٝا:
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ٚ –1سز ٠اإلراص ٠ايضٜام١ٝ
َٗٚاَ٘ :
 )1ايتٓغٝل بني ايٛنايٚ ١ادتٗات سات ايعالق ١راخٌ ٚخاصز ادتاَع.١
 )2إراص ٠املٓؾآت ايضٜام.١ٝ
 )3اإلؽضاف عً ٢ايٓٛاس ٞايعًُ ١ٝيًٛناي.١
 )4االؽضاف عً ٢املٝظاْٝات ارتاف ١بايرباَر ٚايؿعايٝات ايضٜام ١ٝايزاخًٚ ١ٝارتاصد.١ٝ
 )5االؽضاف عً ٢ايٓٛاس ٞاإلراص ١ٜيًٛناي.١
ٚ – 2سز ٠ايقشٚ ١ايًٝاق ١ايبزْ١ٝ
َٗٚاَٗا :
 )1إعزار بضاَر ايًٝاق ١ايبزْٚ ١ٝايقش ١ٝراخٌ ادتاَع.١
 )2تأٖ ٌٝاإلفابات ايضٜام ١ٝملٓغٛب ٞادتاَع.١
 )3تٓظ ِٝرٚصات تزصٜبٚ ١ٝتجكٝؿ ١ٝخاف ١بايقش ١ايضٜام.١ٝ
 )4اإلؽضاف عًَ ٢ضنظ ايًٝاق ١ايبزْ ١ٝبادتاَع.١
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ٚ – 3سز ٠االيعاب ٚاملغابكات ايضٜام١ٝ
َٗٚاَٗا :
 )1إعزار ٚتٓظٚ ِٝتزصٜب دتُٝع األيعاب ٚاملغابكات ايضٜام ١ٝايزاخًٚ ١ٝارتاصد.١ٝ
ٚ – 4سز ٠ايتٓغٝل املضنظ١ٜ
َٗٚاَٗا :
 )1ايتٓغٝل بني اقغاّ ايٛناي.١
 )2اعتُار خطط ايٛناي.١
 )3ايتكٚ ِٝٝايتدطٝط ألْؾط ١ايٛناي.١
 )4االؽضاف عً ٢دتٓ ١مبط ايغًٛى ايضٜام. ٞ
َٓ )5اقؾَ ١ا ٜغتذز َٔ أعُاٍ بايٛناي.١
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ٚناي ١ارتزَات ايطالب١ٝ
ايضؤ:١ٜ
تكز ِٜخزَات طالب ١ٝمنٛسد ١ٝتغاِٖ يف تغٗ ٌٝسٝا ٠ايطايب ادتاَع١ٝ
ايضعاي:١
ايعٌُ عً ٢ته ٜٔٛاراص ٠منٛسد َٔ ١ٝأدٌ تكز ِٜخزَات طالبٝـَ ١تٓٛعـٚ ١ممٝـظَ ،٠ـٔ ثـالخ دٛاْـب ادتـٛرٚ ٠ايغـٗٛيٚ ١املٛاؾكـ١
يًتكٓٝات اذتزٜج.١
األٖزاف:
 .1تكز ِٜخزَات طالبَ ١ٝتٓٛع ١سات دٛر ٠عاي.١ٝ
 .2تكز ِٜخزَات طالب ١ٝبطضم عًَٗٝٚ ١غض ٠دتُٝع طالب ادتاَع.١
 .3االعتؿار ٠املجً ٢يًتكٓٝات اذتزٜج ١يف تكز ِٜخزَاتٓا ايطالب.١ٝ
 .4تٛؾري نٌ َا عتتاد٘ ايطايب َٔ خزَات طالب ١ٝتنُٔ ي٘ سٝا ٠داَع ١ٝممٝظ.٠
 .5بٓا ٤ايطًب ١ؾهضٜا ٚثكاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚبزْٝا ٚؾل أعػ عًُ ١ٝعً.١ُٝ
 .6إصؽار ٚتٛد ٘ٝايطًب ١ضت ٛنٌ َا َٔ ؽأْ٘ تشي ٌٝايعكبات ٚايقعٛبات اييت تٛادِٗٗ.
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ٚاييت تغع ٢عً ٢حتكٝل سيو َٔ خالٍ األقغاّ ٚايٛسزات ايتاي١ٝ
ٚ -1سز ٠اإلعالْات ايطالب:١ٝ
تكزّ ٚسز ٠ايزعِ ايطالب ٞبايتعاَ ٕٚع فٓزٚم ايطـالب اإلعاْـات املايٝـ ١يطًبـ ١ادتاَعـ ١ظُٝـع ؾضٚعٗـاٚ ،سيـو إلعـاْتِٗ عًـ ٢تغـٝري َتطًبـاتِٗ
ادتاَعٚ ١ٝأَٛصِٖ اذتٝات ،١ٝسٝح تكزّ ايطًبات سغب اآلي ١ٝايتاي:١ٝ
 )1تعب ١٦االعتُاص ٠ارتاف ١باإلعاْات َع إصؾام املغتٓزات املطًٛب ١ارتاف ١بايطايب اييت تزعِ ايطايب.
 )2رصاع ١ساي ١ايطايب َٔ قبٌ املؾضؾني االدتُاعٝني بايكغِ.
 )3اعتُار ايطًبات َٔ قبٌ ايعُارٚ ٠ايقضف.
ٚ -2سز ٠ايتأرٜب
ٚ ٖٞ ٚسز ٠تٗتِ باإلؽضاف عً ٢تٓؿٝش ال٥ش ١ايتأرٜب بادتاَع ٚ ،١ايضؾع اي ٞايًذٓ ١ايزا ١ُ٥يًٓظض يف املدايؿات اييت ٜضتهبٗا ايطالب َٚـٔ ثـِ إسايتٗـا
ايَ ٞعايَ ٞزٜض ادتاَع ١أ ٚعُزا ٤ايهًٝات.
ٚ -3سز ٠ارتزَات االيهرت١ْٝٚ
ٖٚ ٞسز ٠تٗتِ بتكز ِٜمجٝع ارتزَات اييت ٜتِ افزاصٖا َٔ قبٌ عُار ٠ؽؤ ٕٚايطـالب َجـٌ ايبطاقـات ادتاَعٝـٚ ،١اؾـارات االْتظـاّٚ ،اٚصام ايتعضٜــ،
ٚغريٖا.
األٖزاف:
 )1تٛؾري ايبطاقات ادتاَع ١ٝيطًب ١ادتاَع.١
 )2تٛؾري االفزاصات ايطالب ١ٝاييت عتتادٗا ايطايب.
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ٚ -4سز ٠املتؿٛقني ٚاملتؿٛقات
متجٌ ٚسز ٠املتؿٛقني سًكٖ ١اَ ١يف صعاي ١ادتاَعـٚ ١ايـيت َـٔ خالدـا ميهـٔ ايرتنٝـظ يف خزَـ ١ؽـضعتَُٗ ١ـ ١دـزا َـٔ ايطـالب
ٚايطايبات أال  ٖٞٚؽضعت ١املتؿٛقنيٖٚ .شا َا ٜغاِٖ يف حتكٝل صؤ ١ٜادتاَع ١ايضاَٝـ ١إىل طٜـار ٠اْتُـا ٤ايطـالب ٚايطايبـات يًذاَعـ،١
ٚتٛؾري املٓاخ املٓاعب العتُضاص متٝظِٖ .
أٖزاف ايٛسز:٠
 )1بٓا ٤أٚافض ايتٛافٌ بني ادتاَعٚ ١طًبتٗا.
 )2إْؾا ٤قاعزَ ٠عًَٛات ،تٗتِ باملتؿٛقني ٚآي ١ٝايتٛافٌ َعِٗ .
 )3إعطا ٤ايطب ١املتؿٛقني أٚي ١ٜٛعً ٢االطالع ٚاملؾاصن ١بهٌ ايتطٛصات األنارميٚ ١ٝايبشج ١ٝراخٌ ٚخاصز ادتاَع. ١
 )4إصؽار ايطًب ١املتؿٛقني ٚتٛد ِٗٗٝإىل ؾضل ايعٌُ املتاس ١أ ٚبضاَر ايزصاعات ايعًٝا املٓاعب ١دِ.
 )5إعطا ٤ايطًب ١املتؿٛقني أٚي ١ٜٛيف املؾاصنات ايؿاعً ١يف َٓاعبات ادتاَع ١ايزاخًٚ ١ٝارتاصد. ١ٝ
 )6حتؿٝظ مجٝع ايطالب ٚايطايبات يضؾع املغت ٣ٛاالنارمي.ٞ
 )7االعتؿار َٔ ٠خربات املتؿٛقني يف :
 )8حتكٝل ايضؤ ١ٜاملغتكبً ١ٝيًذاَع.١
 )9تطٜٛض ارتطط األنارميٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝايتزصٜب ١ٝمبا ٜتٓاعب َع َغتذزات ٚسادات عٛم ايعٌُ .
 )10تٓظٚ ِٝإثضا ٤ايؿعايٝات ٚاألْؾط ١اييت تٓظُٗا ادتاَعَ ١جٌ املؤمتضات ٚايٓزٚات ٚٚصـ ايعٌُ .
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ٚسيو بتكز ِٜبعض ارتزَات ايطالب َٔ ١ٝخالٍ بعض األْؾطٚ ١ايرباَر يعاّ ٖ1440ـ
 صسالت خاصد١ٝ طٜاصات عًُ١ٝ رٚصات ٚٚصـ عٌُ ختقق١ٝ َؾاصنات خاصدٚ ١ٝمتج ٌٝيًذاَع١ رعِ ايبشح ايعًُٞٚ -5سز ٠ايتػش١ٜ
ٚ ٖٞٚسز ٠تٗتِ بتكز ِٜخزَات َتُٝظ ٠يف زتاٍ ايتػشٚ ١ٜسيو باإلؽضاف عًَ ٢طعِ ادتاَعٚ ١املٛاقع االعتجُاص ١ٜاملتٛادز ٠يف ادتاَع١
يف زتاٍ ايتػش.١ٜ
األٖزاف :
 )1تٛؾري نٌ َا عتتاد٘ ايطًب َٔ ١خزَات طالبَ ١ٝتدقق ١يف زتاٍ ايتػشٚ ١ٜاييت تنُٔ ي٘ سٝا ٠داَع ١ٝممٝظ.٠
 )2تكزٚ ِٜدبات ايػشاَ ١ٝ٥تٓٛعٚ ١سات دٛر ٠عاي ١ٝيطًب ١ادتاَع.١
ارتزَات اييت تكزَٗا:
 )1االؽضاف عً ٢بضاَر ايتػش ١ٜاملكزَ ١يطالب ادتاَع.١
 )2االؽضاف عً ٢املٛاقع االعتجُاص ١ٜسات ايتدقك ،سغب ارتط ١املعتُز َٔ ٠قبٌ ايعُار.٠
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 )3عٌُ دز ٍٚيًظٜاصات املٝزاْ.١ٝ
ْ -6ارْ ٟرباؼ
ْٖ ٛارٜٗ ٟتِ بتٛع ١ٝايطالب ٚايطايبات ٚتجكٝؿِٗ س ٍٛأخطاص املدزصات بأْٛاعٗاٚ ،سيو عرب ٚعاٚ ٌ٥بضاَر سزٜجَٚ ١ؾٛق١
أٖزاف ٖشا ايٓار: ٟ
 -1تٛع ١ٝطالب ٚطايبات ادتاَع َٔ ١أخطاص املدزصات ٚأْٛاعٗا.
 -2تجكٝـ ايطالب ٚايطايبات بأْٛاع املدزصات اييت ٜتِ تضٚظتٗا بني طًب ١ادتاَعات ٚأعايٝب ٚطضم ْؾضٖا ٚنٝـ ايتقز ٟيشيو.
 -3ستاصب ١اْتؾاص املدزصات عَُٛا ٚايتزخني خقٛفا راخٌ اذتضّ ادتاَعٚ ٞسيو حتت صؤَ ١ٜعايَ ٞزٜض ادتاَعـ ١بؾـعاص  #داَعتٓـا
اييت ْضٜزٖا.
ْ -4ارْ ٟظاٖ١
ْٖ ٛارٜٗ ٟزف إىل ْؾض ثكاؾ ١ايٓظاَٖٚ ١هاؾش ١ايؿغار راخٌ اذتضّ ادتـاَعٜٚ ،ٞغـع ٢يتشكٝـل املًُهـ ١ايعضبٝـ ١ايغـعٛر ١ٜيف ٖـشا
ادتاْب.
أٖزاف ٖشا ايٓار:ٟ
ْ -1ؾض ثكاؾ ١ايٓظاٖ ١بني ايطالب ٚايتعاٌَ األنارمي ٞراخٌ اذتضّ ادتاَع.ٞ
 -2ايتش َٔ ٍٛثكاؾ ١ايٓظاٖ ١اي ٞعًٛى مماصؼ راخٌ ادتاَع ١حتت صؤَ ١ٜعايَ ٞزٜض ادتاَع # ١داَعتٓا اييت ْضٜزٖا.
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 -3تٛع ١ٝايطالب بأْٛاع ٚأمضاص ايؿغارٚ ،نٝؿ ١ٝستاصبتٗا.
ٚسيو بتكز ِٜبعض ارتزَات ايطالب َٔ ١ٝخالٍ بعض األْؾطٚ ١ايرباَر يعاّ ٖ1440ـ
 -1ةالت تٛع١ٜٛ
َ -2غابكات ثكاؾ١ٝ
 -3إقاََ ١عاصض يًٓظاَٖٚ ١هاؾش ١ايؿغار.
ٚ -4صـ عٌُ َتدقق١
َ -5ؾاصنات خاصد١ٝ
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إراص ٠س ٟٚاالستٝادات ارتاف١
صؤٜتٓا :
إٔ ْه ٕٛمنٛسدات َجايٝات يف ايتعاٌَ َع س ٟٚاالستٝادات ارتاف ، ١عتتش ٣ب٘ ستًٝات ٚإقًُٝٝات ٚرٚيٝات َٔ ،خالٍ اعتكطاب أؾنٌ ايهؿا٤ات
ٚارترباتٚ ،اعتدزاّ أؾنٌ ايتكٓٝات ٚاملعزات يعالز ٚتأٖٚ ٌٝتزصٜب ٚرَر اذتاالت يف ادتاَعٚ ١اجملتُع احملً.ٞ
صعايتٓا:
تٛؾري ايؿضل ايعاريٚ ١املٓاعب ١يش ٟٚاالستٝادات ارتاف ١يالْتؿاع برباَر  ٚخزَات ٚأْؾط ١خاف ١بِٗ راخـٌ داَعـ ١ايطـا٥ـ ،يًٛفـٍٛ
بتًو ايؿ٦ات اىل أققَ ٢ا تغُح ب٘ إَهاْاتِٗ ٚقزصاتِٗ َ ،ع تٛؾري ايب ١٦ٝاملُٗ ١٦ٝيشيو ٚرزتِٗ راخٌ ادتاَعٚ ١أٜنـا بـاجملتُع بؾـهٌ
طبٝع.ٞ
ايؿ ١٦ايعُض ١ٜاملغتٗزؾ:١
طًب ١داَع ١ايطا٥ـ َٔ س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١ممٔ ِٖ عًَ ٢كاعز ايزصاع.١
ايؿ٦ات املغتٗزؾ َٔ ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف: ١
 س ٟٚاالعاق ١اذتضن. ١ٝ
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 س ٟٚاإلعاق ١ايبقض ١ٜر نـ ايبقض ايهً ، ٞنـ ايبقض ادتظ. ) ٞ٥
 س ٟٚاالعاق ١ايغُع ١ٝر معـ ايغُع ) .
 س ٟٚامطضابات ايٓطل ٚايهالّ .
األٖزاف اييت تغع ٢اإلراص ٠اىل حتكٝكٗا :
 -1ستاٚي ١رَر ٖش ٙايؾضعتَ ١ع اجملتُع ادتاَع. ٞ
 -2دعٌ ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝآََٓٓٚ ١اعبٚ ١عًٗ ١ايٛفٚ ، ٍٛتتٛؾض بٗا مجٝع ٚعا ٌ٥ايغالَٚ ١شتاصز ايطٛاصئ .
 -3تؾذٝع س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١بتكز ِٜاذتٛاؾظ ٚتَُٓٛ ١ٝاٖبِٗ يف ؽت ٢اجملاالت ٚابضاط اصتاطاتِٗ يف املعاصض ٚاحملاؾٌ ٚاؽـضانِٗ
يف األْؾط ١ايالفؿ ١ٝراخٌ ادتاَعٚ ١خاصدٗا .
 -4اعتكطاب األؽدال َٔ ايؿ٦ات املغتٗزؾ ١إىل االراص. ٠
 -5تعظٜظ اجتاٖات ايتٛافٌ ايًػٚ ٟٛاالدتُاع ٞيش ٟٚايؿ٦ات املغتٗزؾ ١يف االراص.٠
 -6تزصٜب ٚتأٖ ٌٝساالت االمطضابات ايٓطكٚ ١ٝايًػ ٚ ١ٜٛايبقضٚ ١ٜايغُع. ١ٝ
َٛ -7انب ١املغتذزات يف عٛم ايعٌُ بتطٜٛض ايرباَر ٚتظٜٚز املضانظ باألدٗظ ٠ايبقضٚ ١ٜايغُع ٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاذتزٜج.١
 -8تزصٜب ٚعكز رٚصات الختقاف ٞاإلعاق ١ايبقض ٚ ١ٜتك ِٜٛايٓطل ٚايًػٚ ١ايغُعٝات عً ٢املغت ٣ٛاحملًٚ ٞاإلقً.ُٞٝ
 -9إفزاص ْؾضات تٛع ١ٝيألؽدال س ٟٚامطضابات ايتٛافٌ.
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ٚتتبع إراص ٠س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١يعُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب َٓش إْؾـاٖ٤ا نٛسـز ٠خزَٝـ ١نْٛـت َٓظَٛـَ ١تهاًَـَ ١ـٔ ارتـزَات
املكزَ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف. ١
ٚقز بشيت ادتاَع ١رٚصات ٖاَات ٚدٗٛرات سجٝج ١يف تطبٝل عٝاعات املًُه ١ايعضب ١ٝايغعٛر ١ٜرتزَ ١س ٟٚاالستٝادـات ارتافـٚ ١أٚنًـت
بعض املٗاّ إلراص ٠س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١بايتٓغٝل َع ايعُارات .
ٜٚعترب ايطًب َٔ ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١عٓقضات اعاعٝات ٚراعُـات ملغـريٚ ٠عذًـ ١ايتطـٛص يف اجملتُـع ْٚ ،ظـضات يعـزر ايطًبـَ ١ـٔ سٟٚ
االستٝادات ارتاف ١املتظاٜز ٚاملًتشل بأصٚقَٚ ١كاعز ايزصاع ١راخٌ ادتاَع ، ١باإلماؾ ١اىل املبارصات املتعزرٚ ٠املتٓٛعـ ١ايـيت مت عكـزٖا
ٚاييت َاطاي ت يف طٛص ايزصاعٚ ، ١ساد ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١املاعّ ١اىل َظٜزٍ َٔ ارتزَات ايرتبٚ ١ٜٛاالدتُاعٚ ١ٝايتأٖ َٔ ١ًٝٝأدـٌ
االصتكا ٤بِٗ اىل أققَ ٢ا تغُح ب٘ اَهاْاتِٗ ٚقزصاتِٗ  ،ؾكز اصتأت داَعـ ١ايطـا٥ـ اْؾـا ٤اراص ٠االستٝادـات ارتافـ ١حتـت َظًـ١
عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب .
ثاْٝا :أقغاّ اإلراص: ٠
أٚال :قغِ َتابع ١املباْ: ٞ
 .1ايكٝاّ بعًَُ ١ٝتابع ١املباْٚ ٞايب ١٦ٝاييت خققت يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف َٔ ١س ٟٚاالعاق ١اذتضن ١ٝيغٗٛي ١ايٛف َٔ ٍٛسٝح
إْؾا ٤املُضات ارتاف ١بايعضبات ايهٗضباٚ ١ٝ٥املٓظيكات ارتاف ١بهٌ َبٓ. ٢
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 .2املؾاصن ١يف إعزا ر ايزصاعات ٚايهضاعات ٚاْؾا ٤املباْ ٞملضاعات ايبٓ ١ٝايتشتٝـ ١ارتافـ ١بطـالب س ٟٚاالستٝادـات ارتافـ ١يف املبـاْٞ
يًُز ١ٜٓادتاَع ١ٝادتزٜز. ٠
ثاْٝا :قغِ ارتزَات االنارمي: ١ٝ
ٜٚؾتٌُ عًَ ٢ا : ًٜٞ
َ .1تابع ١ايطًب ١اثٓا ٤ايكٝاّ بعًُ ١ٝتعز ٌٜادتزاٚ ٍٚاإلصؽار األنارمي ٞبايتٓغٝل َع عُار ٠ايكبٚ ٍٛايتغذ. ٌٝ
َ .2تابع ١ايطًب ١يف عًُ ١ٝايتعاٌَ َع املٓاٖر ادتاَع َٔ ١ٝسٝح ايطباع ١بطضٜك ١بضاٚ ٌٜتهبري املٓاٖر ينعاف ايبقض ٚايتغـذٝالت
ايقٛتَٚ ١ٝا اىل سيو.
َ .3تابع ١ايطًب َٔ ١سٝح طضم ايتزصٜػ املتبع ١راخٌ ايكاع ١ايتزصٜغَ ١ٝـٔ قبـٌ اعنـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـزصٜػ بايتٓغـٝل َـع ايهًٝـات
ٚاألقغاّ رتٛد ، ٘ٝاصؽار).
 .4اؽعاص اعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بايطًب َٔ ١س ٟٚاالستٝادات ارتافْٚ ١ـٛع اإلعاقـٚ ١ستاٚيـ ١ايٛفـ ٍٛاىل آيٝـ ١يًتعاَـٌ َعٗـِ أثٓـا٤
تزصٜغِٗ راخٌ ايكاع ١ايتزصٜغٚ ١ٝايؿق ٍٛاالؾرتام. ١ٝ
 .5تظٜٚز ايطًب َٔ ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١ممٔ ِٖ َٔ س ٟٚاالعاق ١ايبقض ١ٜأ ٚيز ِٜٗاعاق ١سضن ١ٝمبـضاؾكني اثٓـا ٤االختبـاصات
ايزٚصٚ ١ٜايٓٗا ١ٝ٥إسا رعت اذتاد ١يشيو .
 .6إْؾا ٤ؾِضم تطٛع ١ٝيًتعاَ ٕٚـع إراص ٠س ٟٚاالستٝادـات ارتافـ ١يهتابـ ١املٓـاٖر عًـ ٢ايـٚٛصر ٚحتٜٛـٌ املٓـاٖر إىل فـٝػ ١تٓاعـب
املهؿٛؾني ٜٚتِ طباعتٗا يف َعاٌَ اذتاعب اآلي ٞبطضٜك ١بضا ٌٜعٔ طضٜل َٛفؿَٛٚ ٞفؿات باإلراص. ٠

25

َ .7غاعز ٠ايطالب ٚايطايبات يف صؾع ايتكاصٜض ايطب ١ٝيألقغاّ يف ساي ١ايػٝاب عٔ احملامضات ايزصاعٚ ١ٝاالختباص بعشص طيب َعُتُز .
 .8تٛد ٘ٝايطالب يعُار ٠ايكبٚ ٍٛايتغذ ٌٝقغِ املهاؾآت خبقٛل شتاطبَ ١ضنظ ايتأٖ ٌٝايؾاٌَ يقضف بزٍ إعاق ١ا ٚبزٍ قـاصئ ،
َع اصؾام أف ٍٛايتكاصٜض ايطب ١ٝاذتزٜج َٔ ١املغتؾؿٝات اذته. ١َٝٛ
 .9طباع ١بعض املغتًظَات األنارميٚ ١ٝايتٛع ١ٜٛبطضٜك ١بضا.ٌٜ
َٚ .10تابع ١اختباصات ايطًب ١يف دتإ خافَُ ١عز َٔ ٠األقغاّ يًطًب ١املهؿٛؾني ٚايهتّاب يف االختباصات ايزٚصٚ ١ٜايٓٗا ١ٝ٥بايتٓغـٝل
َع دتإ عري االختباصات .
ثايجا  :قغِ ايتزصٜب ٚايتأٖ: ٌٝ
ٜٚؾتٌُ قغِ ايتزصٜب ٚايتأٖ ٌٝعًَ ٢ا : ًٜٞ
 .1تزصٜب َٛفؿَٛٚ ٞفؿات إراص ٠س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١عً ٢تؾػ ٌٝاألدٗظٚ ٠ايتكٓٝات اذتزٜجـَ ١ـٔ خـالٍ سنـٛص ٚصـ عُـٌ يف
ايؿرت ٠املغا ١ٝ٥يتأٖ َٔ ًِٗٝايٓاس ١ٝايؿٓ ١ٝيتزصٜب املهؿٛؾني عًٗٝا .
 .2تزصٜب ايطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١عً ٢نٝؿ ١ٝاعتدزاّ االدٗظ ٠املٛدٛر ٠راخٌ َعاٌَ س ٟٚاالستٝادـات ارتافـ ١رايغـُع١ٝ
ٚايبقض َٔ )١ٜقبٌ شتتقني يف ٖشا اجملاٍ.
 .3تظٜٚز ايطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتافٚ ١خقٛفا َٔ س ٟٚاالعاق ١ايبقض ١ٜببعض االدٗـظ ٠ايكابًـ ١يرعـاص ٠يًتـزصب عًٗٝـا مـُٔ
دز ٍٚطَين ٚمنٛسز اعاصَ ٠عني .
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 .4ايعٌُ عً ٢جتٗٝظ َعاٌَ اذتاعب اآلي ٞيـش ٟٚاالستٝادـات ارتافـ ١بأسـزخ االدٗـظ ٠ملٛانبـ ١ايتطـٛصات ٚاملغـتذزات االخـري ٠يف
ايتهٓٛيٛدٝا ارتاف ١بتزصٜب ٚتأٖ ٌٝس ٟٚاالعاق ١ايغُعٚ ١ٝايبقض.١ٜ
صابعا :قغِ االْؾطٚ ١ايرباَر :
َٔ َٗاَ٘ :
 .1تكز ِٜايطًب َٔ ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١بأسزخ االْؾطٚ ١ايرباَر سات ايعالق ١بِٗ.
 .2عٌُ صسالت تضؾٚ ١ٝٗٝطٜاصات ألِٖ املعامل االثضٚ ١ٜايتاصغت ١ٝيًطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف. ١
 .3عٌُ َغابكات ٚاْؾط ١شتتًؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف. ١
 .4اتاس ١ايؿضف ١دِ يالؽرتاى يف َغابكات ادتاَع ١ايجكاؾ. ١ٝ
 .5املؾاصن ١يف األْؾط ١اجملتُع ١ٝخاصز ادتاَعٚ ١األٜاّ ايعامل. ١ٝ
َالسظ : ١ارتزَات ايعاَ: ١
 .1اعتدضاز تقاصٜح رخ ٍٛايغٝاصات ارتاف ١بايطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف ١بعز ايتٓغٝل َع ادتٗات املعٓ. ١ٝ
 .2االؽضاف ٚاملتابع ١عً ٢خزَات ايٓكٌ بغٝاص ٠ايػٛيـ ارتاف ١بايطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف. ١
 .3ايتٓغٝل دِ يتكز ِٜارتزَات ايقشٚ ١ٝاألْز ١ٜادتاَعٚ ١ٝايضٜام. ١ٝ
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إراص ٠فٓزٚم ايطالب
ٜعز فٓزٚم ايطالب إراصَ ٠ايٚ ٘ٝإراصَ ١ٜغتكً ١تضتبط َباؽض ٠مبعاىل َزٜض ادتاَع َٔ ١خالٍ زتًػ إراص ٠ايقٓزٚم ايشٜ ٟضأعـ٘ عُٝـز
ؽؤ ٕٚايطالب يف ادتاَعٜ ٚ، ، ١غتك ٞفٓزٚم ايطالب أْظُت٘ َٔ ايال٥ش ١املٓنُ ١يقٓارٜل ايطًب ١باملؤعغات ايتعً.١ُٝٝ
األٖزاف:
 .1تٛؾري اإلعاْات يًطًب ١س ٟٚايظضٚف ايقعب.١
 .2تٛؾري استٝادات ايطايب َٔ ارتزَات ايطالب ١ٝاييت تنُٔ ي٘ سٝا ٠داَع ١ٝممٝظ.٠
 .3تٛؾري ايزعِ يًطًب ١املتؿٛقني ٚاملتُٝظ.ٜٔ
 .4ايعٌُ َع األقغاّ سات ايعالق ١يتزصٜب ايطالب ٚتأٖ َٔ ًِٗٝخالٍ بضْاَر ايتؾػ ٌٝايطالب.ٞ
َٛاصر فٓزٚم ايطالب:
 .1اؽرتانات طالب ادتاَع.١
 .2عا٥ز املؾضٚعات االعتجُاص.١ٜ
 .3ايتربعات ٚادبات ٚاملٓح اييت ٜكزَٗا االؾضار ٚاملؤعغات .
 .4ايزعِ ايش ٟميهٔ إٔ غتقق٘ فٓزٚم ايتعً ِٝايعاي ٞيقٓزٚم ايطالب .
 .5ايزعِ ايش ٟميهٔ إٔ تكزَ ١ادتاَع ١يًقٓزٚم .
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َقضٚؾات ايقٓزٚم :
 .1اإلعاْات املكزَ ١يًطالب .
 .2املبايؼ ايغٓ ١ٜٛاملدقق ١إلقاَ ١املؾاصٜع االعتجُاص. ١ٜ
 .3املبايؼ املدقق ١يزعِ األْؾط ١ايطالب.١ٝ
 .4املقضٚؾات ايتؾػ ١ًٝٝايالطَ ١يتغٝري أعُاٍ ايقٓزٚم .
َ .5قضٚؾات ايتؾػ ٌٝايطالب ٞيطًب ١ادتاَع. ١

29

ايًذإ ايزا١ُ٥
ٖ ٞعباص ٠عٔ زتُٛع ٔ َ ١ايًذإ اييت تكز بؾهٌ َغتُض طٛاٍ ايغٓٚ ١سيو يًُغاُٖ ١يف حتكٝل أٖـزاف عُـار ٠ؽـؤ ٕٚايطـالب ٚتـشيٌٝ
ايقعٛبات اييت قز تٛا ٙإسز ٣ايٛناالت أ ٚاإلراص ٠يف عب ٌٝحتكٝل صؤ ١ٜايعُار: ٖٞٚ ٠
 .1دتٓ ١تأرٜب ايطالب ٚايطايبات ظاَع ١ايطا٥ـ
 .2دتَٓ ١هاؾش ١ايتزخني ٚايظٛاٖض ايغًٛن١ٝ
 .3دتٓ ١ايتٛدٚ ٘ٝاالصؽار املٝزاْٞ
 .4دتَٓ ١تابع ١املٛاقع االعتجُاص١ٜ

30

ؾعايٝات ايٓؾاط ايجكايف
ّ
1

عٓٛإ ايؿعاي١ٝ

ايتاصٜذ
املكرتح

ْبش ٠عٔ ايربْاَر

ايؿ ١٦املغتٗزؾ١

َهإ ايتٓؿٝش

اصتباطٗا بأٖزاف
ارتط١
االعرتاتٝذ١ٝ
ارتاف ١بادتاَع١

TUGA

اعتكباٍ املغتذزٜٔ

12/26-22

بضْاَر تضسٝب ٚاعتكباٍ يًطًب ١املغتذزٜٔ
ٚتعضٜؿِٗ بأْظُ ١ادتاَعَٚ ١كضاتٗا

طالب ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

أ1-

بضْاَر تكزّ َٔ خالي٘ عز ٠ؾكضات تعضٜؿ ١ٝعٔ
ٚ 1/3-12/29ناي ١ارتزَات ايطالبَٗٚ ١ٝاَٗا َٚا تكزَ٘ َٔ
خزَات ألبٓاٗ٥ا ايطًب١

2

اي ّٛٝايتعضٜؿٞ

3

افزاص ايبطاقات ادتاَع١ٝ

-12/22
1/17

4

اعتناؾ ١ؽدقٝات س ٟٚاستٝادات
خاف ١دا ٚمع يف اجملتُع

2/2-1/27

طالب ٚطايبات

راخٌ ايهًٝات

3.6

أ1-

بضْاَر ٜكزّ افزاص ايبطاقات ادتاَع ١ٝيًطًب١
املغتذزٜٔ

طالب ٚطايبات

َضنظ ارتزَات
ايطالب١ٝ

3.5

---

بضْاَر ٜغتنٝـ بعض ايؾدقٝات ايٓادشَٔ ١
س ٟٚاالستٝادات ارتافٚ ١االعتؿار ٠يف نٝؿ١ٝ
حتكٝل ٖشا ايٓذاح

طالب ٚطايبات

املغضح ادتاَعٞ
ٚايكاع ١ايقػض٣

3.5

1/10-6

ٖ ٞعباص ٠عٔ ةً ١تٛع ١ٜٛتكزّ يًطًبَٔ ١
خالٍ زتُٛع َٔ ١احملامضات ٚٚصـ ايعٌُ َٚا
ٜقاسبٗا َٔ َعاصض ٚةالت ايهرت١ْٝٚ

طالب ٚطايبات

2/30-26

ةً ١تٛع ١ٜٛتكزّ يًطًب َٔ ١خالٍ زتُٛع١
ستامضات ٚٚصـ اعٌُ َٚا ٜقاسبٗا َٔ َعاصض

بضاَر تٛع1 ١ٜٛ

5

رايتزخني – املدزصات -ايقالٚ -٠رٚص
صدٌ األَٔ  -ايٓظاٖ – ١سؿ .ايٓؿػ
– ايٛعطٚ ١ٝاالعتزاٍ )

6

بضاَر تٛع2 ١ٜٛ
رايتزخني – املدزصات -ايقالٚ -٠رٚص

االصتباط مبشاٚص
مسات خضظتٞ
ادتاَع١

طالب ٚطايبات

راخٌ َباْ ٞايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ
راخٌ َباْ ٞايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

3.12

3.12

---

---

---

31

ٚةالت ايهرت١ْٝٚ

صدٌ األَٔ  -ايٓظاٖ)١

7

بضاَر يتعظٜظ ق 1 ِٝر أْا داَعيت -
االْتُاٚ ٤تعظٜظ اد ١ٜٛايٛطٓ) ١ٝ

2/2-1/27

ٖ ٛبضْاَر ٜضنظ عً ٢تعضٜـ املٛمٛع املضار طضس٘
ٚافٗاص ادتٛاْب االظتابٚ ١ٝتعظٜظ ٖش ٙادتٛاْب
ٚطضم تطبٝكٗا

طالب ٚطايبات

8

ٚصؽ ١عٌُ بال٥ش ١ايتأرٜب ادتزٜز٠
1

1/10-6

بضْاَر ٜٓاقؿ ايغًٛنٝات ارتاط ١٦عٓز ايطًب١
ٚايتعاٌَ َعٗا َٔ خالٍ ال٥ش ١ايتأرٜب

طالب ٚطايبات

9

ٚصؽ ١عٌُ بال٥ش ١ايتأرٜب ادتزٜز٠
2

1/24-20

بضْاَر ٜٓاقؿ فٛاٖض ايغًٛنٝات ارتاط ١٦عٓز
ايطًبٚ ١نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا َٔ خالٍ ال٥ش١
ايتأرٜب ادتزٜز٠

طالب ٚطايبات

10

تٓظ ِٝؾعاي ١ٝيش ٟٚاإلعاق ١حتت
َغُ" ٢اي ّٛٝايعامل ٞيتهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات ايشن ١ٝيًُهؿٛؾني
ٚمعاف ايبقض" بايتعاَ ٕٚع نً١ٝ
اذتاعبات ٚاملعًَٛات

1/24-20

11

تٓظٚ ِٝصؽ ١عٌُ بعٓٛإ
"تهٓٛيٛدٝا االتقاالت يشٟٚ
اإلعاق ١ايبقضٚ ١ٜايغُع"١ٝ
بايتعاَ ٕٚع نً ١ٝاذتاعبات
ٚاملعًَٛات

1/17-13

بضْاَر حتاٚص ٟملٓاقؾ ١اَهاْ ١ٝاعتدزاّ
ايتهٓٛيٛدٝا يف َغاعز ٠ايطًب ١س ٟٚاالعاق١
ايبقضٚ ١ٜايغُع١ٝ

طالب ٚطايبات

12

ةً ١ايػؿ 1

4/20-2

بضْاَر ٜتِ ْؾض زتُٛع َٔ ١ايتٛدٗٝات
ٚاالصؽارات يًشز َٔ شتايؿ ١ايػؿ عٓز ايطًب ١يف
ؾرت ٠االختباصات ايٓٗا١ٝ٥

طالب ٚطايبات

بضْاَر ٜٗزف اي ٞتٛعْٚ ١ٝؾض بعض ايٛعاٌ٥
ٚاالرٚات االيهرتٚ ١ْٝٚاييت تغاعز ايطًب١
املهؿٛؾني

راخٌ ايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

3.12

---

قاع ١ايتزصٜب

3.2

---

قاع ١ايتزصٜب

املغضح ادتاَعٞ
ٚايكاع ١ايقػض٣

3.2

3.12

---

أ1-
ب3-

املغضح ادتاَعٞ
ٚايكاع ١ايقػض٣

3.5

أ1-
ب3-

راخٌ املباْٞ
ايزصاعٚ ١ٝايٛعاٌ٥
االيهرت ١ْٝٚارتاف١
بادتاَع١

1.1
2.4
3.6

---

32

13

ؾعاي ١ٝاْٗا ٤ادضا٤ات ايطالب
ارتضظتني

4/20-2

بضاَر تٛع3 ١ٜٛ

14

15

رايتزخني – املدزصات -ايقالٚ -٠رٚص
صدٌ األَٔ  -ايٓظاٖ)- ١
بضاَر يتعظٜظ ق 2 ِٝر ايتغاَح
ٚاذتٛاص ٚآراب االختالف ٚاسرتاّ

5/15-7

5/25-21

اآلخض – ايبطاق ١ادتاَع) ١ٝ

16

بضاَر يتعظٜظ ق 3 ِٝر ايتغاَح
ٚاذتٛاص ٚآراب االختالف ٚاسرتاّ
اآلخض – االْتُاٚ ٤تعظٜظ اد١ٜٛ
ايٛطٓ) ١ٝ

6/9-5

بضْاَر ٜغاعز يف عضع ١اْٗا ٤ادضا٤ات ايتدضز

طالب ٚطايبات

ٖ ٞعباص ٠عٔ ةً ١تٛع ١ٜٛتكزّ يًطًبَٔ ١
خالٍ زتُٛع َٔ ١احملامضات ٚٚصـ ايعٌُ َٚا
ٜقاسبٗا َٔ َعاصض ٚةالت ايهرت١ْٝٚ

طالب ٚطايبات

بضْاَر ٜضنظ عً ٢تعضٜـ املٛمٛع املضار طضس٘
ٚافٗاص ادتٛاْب االظتابٚ ١ٝتعظٜظ ٖش ٙادتٛاْب
ٚطضم تطبٝكٗا

طالب ٚطايبات

َضنظ ارتزَات
ايطالب١ٝ

1.1
2.4
3.6

---

راخٌ َباْ ٞايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

3.5
3.12

---

راخٌ ايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

3.5

ٖ ٛبضْاَر ٜضنظ عً ٢تعضٜـ املٛمٛع املضار طضس٘
ٚافٗاص ادتٛاْب االظتابٚ ١ٝتعظٜظ ٖش ٙادتٛاْب
ٚطضم تطبٝكٗا

طال ب ٚطايبات

راخٌ ايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

3.12
3.6

أ1-
ز3-

أ1-
ز3-

17

سؿٌ تهض ِٜاملتؿٛقني ٚاملتؿٛقات

7/21-17

بضْاَر ٜهضّ َٔ خالٍ ايطًب ١املتؿٛقني يعاّ -39
1440

طالب ٚطايبات

املغضح ادتاَعٞ
ٚايكاع ١ايقػض٣

3.12
3.6

أ1-

18

َعضض ايؿٓ ٕٛايضقُٞ

7/20

اْؾاَ ٤عضض صقَُ ٞظٚر بتكٓٝات صقُ ١ٝسزٜج١

طايبات

راخٌ اذتضّ ادتاَعٞ

3.12
3.6

أ1-
ب3-

19

ٚصـ عٌُ عٔ ؾٔ ايتعاٌَ َع
ايطالب س ٟٚاالستٝادات ارتاف١
تغتٗزف أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚمجٝع َٓغٛب ٞادتاَع.١

5/18-14

بضْاَر حتاٚصٜ ٟؾاصى ؾ ٘ٝمجٝع ادتٗات املٗتُ١
ٚسات ايعالق ١بايطًب ١س ٟٚاالستٝادات ارتاف١

طالب ٚطايبات

20

تهض ِٜاملتُٝظ َٔ ٜٔسٟٚ
االستٝادات ارتاف١

7/21-17

قاع ١ايتزصٜب

3.6

أ3-

ٚسيو يتشكٝل َؾضٚع TUيًٛف ٍٛايؾاٌَ
بضْاَر ٜهضّ َٔ خالي٘ بعض ايطًب َٔ ١سٟٚ
االستٝادات ارتافٚ ١املتُٝظ ٜٔيعاّ 1440-39

طالب ٚطايبات

املغضح ادتاَعٞ
ٚايكاع ١ايقػض٣

3.6

أ1-

33

راخٌ املباْٞ
ايزصاعٚ ١ٝايٛعاٌ٥
االيهرت ١ْٝٚارتاف١
بادتاَع١

3.12
3.6

---

3.6

---

21

ةً ١ايػؿ 2

8/13-9

بضْاَر ٜتِ ْؾض زتُٛع َٔ ١ايتٛدٗٝات
ٚاالصؽارات يًشز َٔ شتايؿ ١ايػؿ عٓز ايطًب ١يف
ؾرت ٠االختباصات ايٓٗا١ٝ٥

طالب ٚطايبات

22

بضْاَر ايتٛع ١ٝبايقش ١ايٓؿغ١ٝ

7/7-3

بضْاَر يٓؾض ايتٛع ١ٝبايقش ١ايٓؿغٚ ١ٝطضم
مماصعتٗا

طالب ٚطايبات

راخٌ ايكاعات
ايزصاع١ٝ

23

اعتدزاّ ايهُبٛٝتض

1/7

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

3.12
3.5

ب1-

24

ايتعاٌَ َع تهٓٛيٛدٝا اذتاعبات
ٚاملعًَٛات

1/23

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

3.12
3.6

ب3-

25

ايتعاٌَ َع اإلْرتْت ٚاملٛاقع
اإليهرت ١ْٝٚارتاف ١بِٗ

2/15

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

3.5

ب3-

26

يػ ١االؽاص٠

3/5

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

27

أعػ طباع ١بضاٌٜ

3/26

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

28

ايتزصٜب عً ٢بضا ٌٜعٓػ

3/27

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

1.4
2.4
1.4
2.4
1.4

---

---

---

34

2.4

29

اراص ٠اينػٛط ايٓؿغ١ٝ

7/5

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

30

ؾٔ ايتذُ ٌٝيًهؿٝؿات

7/19

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طايبات

قاعات ايتزصٜب

31

رٚص ٠اإلععاؾات األٚي١ٝ

2/21

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

32

رٚص ٠ايًػ ١االصتًٝظ ١ٜيشٟٚ
االستٝادات ارتق١

7/5 – 6/5

بضاَر تطٜٛضَ ١ٜهجؿ ١يًطًب ١س ٟٚاالستٝادات
ارتاف١

طالب ٚطايبات

قاعات ايتزصٜب

33

سؿٌ اي ّٛٝايٛطين

1/13

سؿٌ خال مبٓاعب ١اي ّٛٝايٛطين ٚتعظٜظ ق١ُٝ
ايٛطٓ ١ٝيز ٣ايطايب

34

َكٗٚ ٢نتاب

7/14

ًَتكٜٗ ٢زف يتؾذٝع تعًِ ايطالب عً ٢ايكضا٠٤
املعضؾ َٔ ١ٝخالٍ ٚعا ٌ٥داسبٚ ١ؽٝك١

طالب ٚطايبات راخٌ اذتضّ ادتاَعٞ

1.4
2.4
1.4
2.4
1.4
2.4
1.4

ز1-

---

---

ز3-

2.4
1.4

ز5-

2.4
طالب  ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣

1.4

أ1-

2.4

35

5/14

عباص ٠عٔ ًَتك ٢ثكايف ظتُع أبٓا ٤ارتًٝر ايٛاسز
بقٛص ٠تهاتؿٚ ١ٝتضابط١ٝ

طالب ٚطايبات

خاصز ادتاَع١

طالب ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣
ٚاملغضح ادتاَعٞ

35

املًتك ٢ارتًٝذ ٞايجكايف

36

قاصئ ادتاَع١

3/14

37

ٚصؽ ١عٌُ ايتعضٜـ بايغذٌ املٗاصٟ

1/6-5

أُٖ ١ٝايغذٌ املٗاص ٟيز ٣طالب ٚطايبات ادتاَع١

38

بضْاَر ايتأٖ ٌٝاملٗين

2/25-24

عباص ٙعٔ ٚصـ عٌُ ملز ٠اعبٛع

39

ْز ٠ٚبعٓٛإ "َاسا بعز ايتدضز"

3/10-9

ادتُاع ملؾضؾني َهاتب ارتضظتني

40

بضْاَر خطٛات ضت ٛاالبتعاخ

ط ١ًٝايعاّ

عًغً َٔ ١ايزٚصات اييت تغاِٖ يف تأٖ ٌٝايطالب
املكبًني عً ٢االبتعاخ ٚمتج ٌٝادتاَع ١خاصدٝا

طالب ٚطايبات

41

بضْاَر ايطضٜل ضت ٛايتُٝظ

ط ١ًٝايعاّ

عباص ٠عٔ عًغٚ َٔ ١صـ ايعٌُ ٚايزٚصات
ٚايًكا٤ات اييت تقكٌ ؽدق ١ٝايطايب املكبٌ عً٢

طالب ٚطايبات

1.4

أ1-

2.4

َغابك ١ؾضر ١ٜيف عز ٠زتاالت  :ايكضإ ايهض3 ِٜ
َغتٜٛات – اذتزٜح ايؾضٜـَ 3 -غتٜٛات

طالب ٚطايبات
طالب ٚطايبات
طالب ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
2.4

3.6
3.12

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

ايكاع ١ايقػض٣
ايكاع ١ايقػض٣

أ-ر)3-1

أ-ر)3-1

ز -ر)5-1
أ،ب،ز

3.6
3.12

أ،ب،ز

2.12

ز -ر)5-1

36

عٛم ايعٌُ ايضٜارٟ

املغتكبًٞ

42

بضْاَر املٗاصات ايتطٜٛض ١ٜايالطَ١
يكٝار ٠ايعًُ ١ٝاالراص١ٜ

ط ١ًٝايعاّ

عزر َٔ املٗاصات ايتطٜٛض ١ٜايالطّ حتكٝكٗا يف
ايطايب املٓدضط يف اجملاٍ ايٛفٝؿ ٞاذتهَٞٛ

طالب ٚطايبات

43

ايرباَر ايتأٖ ١ًٝٝايتطٜٛض١ٜ

ط ١ًٝايعاّ

عزر َٔ املٗاصات ايتطٜٛض ١ٜايالطّ حتكٝكٗا يف
ايطايب املٓدضط يف اجملاٍ ايٛفٝؿ ٞاذتهَٞٛ

طالب ٚطايبات

44

ايتبارٍ املعضيف

ط ١ًٝايعاّ

َٖ ٞؾاصنات طالب ١ٝتٗتِ بتغٜٛل بايطايب
املتدضز يف عٛم ايعٌُ َٔ خالٍ سنٛص احملاؾٌ
ٚاملؤمتضات املٗتُ ١بايتٛفٝـ اماؾ ١اىل طٜاص٠
بعض ايؾضنات املتُٝظٚ ٠ايك ١ٜٛيف زتاٍ
االعُاٍ َٚغاعز ٠ايطايب عً ٢ايتٛافٌ َعٗا

45

خطط ملؾضٚعو ايضا٥ز

6/18-17

تعضٜـ ارتضظتني بضٜار ٠االعُاٍ ٚاالعتؿارَٗٓ ٠ا

46

ًَتك ٢ارتضظتني االٍٚ

6/18

يكا ٤ظتُع ارتضظتني بضعاَ ١ٜزٜض ادتاَع ١اؾتتاح
املهتب ٚرع ٠ٛيبعض املغؤٚيني َٔ ادتاَعات
االخضٚ ٣تزؽني ايغذٌ املٗاصٟ

47

ٚصؽ ١عٌُ ايتؿهري ايبشجٞ

6/4-3

تعضٜـ ارتضظتني بايعٌُ ايبشجٚ ٞنٝؿ ١ٝتطٜٛض

طالب ٚطايبات

طالب ٚطايبات

طالب ٚطايبات

طالب ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣

3.5

ب،ز

ايكاع ١ايقػض٣

2.4
1.1

ب،ز

خاصز ادتاَع١

1.1

أ3-
ب1-
ز1-
ز3-

ايكاع ١ايقػض٣

1.1

أ1-
ز  -ر )3 ،2

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
2.4

أ1-

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
2.4

أ-ر)3-1
ب-ر)3 ،1

37

االؾهاص ايبشج١ٝ
ْز ٙٚبعٓٛإ نٝـ حتكل صؤ2030 ١ٜ
َ"ٚاسا بعز ايتدضز"

8/22-21

حتكٝل صؤ ١ٜاملًُه2030 ١

49

َؾاصنْ ١ارْ ٟرباؼ يف ايًكا٤
ايغٟٓٛ

48

طالب ٚطايبات

ايكاع ١ايقػض٣

2.4
1.1

أ،ب،ز

سغب
املٛعز
احملزر َٔ
ادتٗ١
املدتق١

َؾاصن ١متجٌ ادتاَع١

طالب

خاصز ادتاَع١

1.1
2.4

50

أعبٛع ايهًٝات

1/10-6

عباص ٠عٔ بضْاَر ًٜتك ٞؾ ٘ٝطالب ايهًٝات
املدتًؿٜٚ ١تِ تكزٚ ِٜعضض إصتاطات ٚبضاَر عزٙ

طالب

َباْ ٞايؿقٍٛ
ايزصاع١ٝ

1.1
1.4

---

51

إثضا3٤

1/28

عباص ٠عٔ رٜٛاْ ١ٝؾقً ١ٝيطالب ادتاَع١
ادتُاع ١ٝثكاؾ ١ٝر 4يكا٤ات)

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
1.4

ز3-

52

املًتك ٢اإلعالَ ٞايغارؼ

2/23-19

ٖ ٛعباص ٠عٔ ًَتك ٢اعالَ ٞيًؾباب ٜٓاقؿ ؾ٘ٝ
أبضط املٛمٛعات االعالَ. ١ٝ

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
1.4

53

َٗضدإ أؾالّ ٚدا٥ظ ٠ايطا٥ـ

2/23-19

عباص ٠عٔ ؾعاي ١ٝمجاٖري ١ٜتٗتِ ظاْب األؾالّ
ٚفٓاعتٗا

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

1.1
1.4

54

بضْاَر ايعضٚض املغضس ١ٝاملتٓكً١

1/24-21

ٖ ٛعضٚض َغضسٜ ١ٝكزَٗا ايطالب يظَالِٗ٥
ادتزر يتؾٜٛكِٗ ٚتعضٜؿِٗ باملغضح راخٌ اذتضّ

طالب

راخٌ اذتضّ ادتاَعٞ

1.4

---

أ1-
ب-ر)3 -1
أ1-
أ1-

38

ادتاَعٞ

55

إثضا4٤

5/23

56

عباص ٠عٔ رٜٛاْ ١ٝؾقً ١ٝيطالب ادتاَع١
ادتُاع ١ٝثكاؾ ١ٝر 4يكا٤ات)

3.12
طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.12
3.6

ز3-

تهض ِٜاملتؿٛقني ٚاملتُٝظَٔ ٜٔ
طالب األْؾط ١ايطالب ١ٝردا٥ظ٠
ايتؿٛم ادتاَع)ٞ

7/28

سؿٌ تهض ِٜيًطالب املتُٝظٚ ٜٔاملتؿٛقني

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

أ1-

57

ايغُٓٝاص4

6/28

ٚصـ عٌُ خاف ١بايطالب ملٓاقؾ ١األؾهاص
ٚتبارٍ ارتربات

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

أ-ر)3 -1

58

ًَتك ٢ايؾعٛب ٚايجكاؾات

6/8

عباص ٠عٔ ؾعاي ١ٝتٗتِ بٓؾض ايجكاؾات املدتًؿ١
يًؾعٛب ٚإفٗاص أيٛاْٗا ايضا٥ع١

طالب

راخٌ ادتاَع١

3.6

ز3-

59

أثض

7/7-3

 ٖٛٚبضْاَر ٜٗتِ باملؾاصٜع ايؿضر ١ٜفاسب ١األثض
املتعزٟ

طالب

راخٌ ادتاَع١

3.6

60

ٚصؽ ١نتاب ١ايٓك املغضسٞ
يًؾباب

5/16

ٖٚ ٞصؽ ١تكزّ ؾٗٝا َٗاص ٠نتاب ١ايٓك املغضسٞ

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

61

املٓتز ٣ايجكايف

7/27-25

َٖٓ ٛتز ٣ظتُع ايعزٜز َٔ ايجكاؾات املدتًؿَٔ ١
طالب ادتاَع ١يًتعضٜـ ٚيتبارٍ ايجكاؾات
املدتًؿ١

طالب

راخٌ ادتاَع١

3.6

أ1-
ز3-
أ1-
أ1-
ز3-

39

62

سؿٌ ختاّ األْؾط ١ايطالب١ٝ

8/5

عباص ٠عٔ بضْاَر عًَ ٢غت ٣ٛادتاَعٜ ١أت ٞيف
ْٗا ١ٜايعاّ ايزصاعٜ ٞتٛز ؾ ٘ٝزتٗٛر عاّ ناٌَ
ٜٚهضّ ؾ ٘ٝايطالب املتُٝظٜٔ

طالب

63

صسالت االْز ١ٜايطالب١ٝ

سغب
دزٍٚ
نٌ ْارٟ

3.6

أ1-

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

ٖ ٞصسالت ايَٓ ٞاطل شتتًؿ ١تٗزف اي ٞايتعضف
عًَٛ ٢اٖب ايطًبٚ ١قزصاتِٗ ايشات١ٝ

طالب

راخٌ املًُه١

3.6

أ1-

64

املغابكات ايتٓاؾغ ١ٝراملٛاٖب ٚصٜار٠
االعُاٍ)

ؽٗض 8-6-3

َغابكات عًُٚ ٘ٝتكٓٚ ٘ٝسغاب٘ٝ

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

65

األٚملبٝار ايجكايف

3/21-17

َغابك ١ثكاؾ ١ٝبني نًٝات ادتاَعٚ ١طالب
ادتاَع ١بؾهٌ ؾضر ٟيف عز ٠زتاالت ثكاؾ١ٝ

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

66

رٚص ٠أيعاب املُجًني

5/24

ٖ ٞرٚص ٠تكزّ ؾٗٝا املظٜز َٔ ارٚات املُجٌ ٚتكزّ
عً ٢ؽهٌ ايًعاب تُٓ ٞاملظٜز َٔ املٗاصا٠

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

67

رٚص ٠ايغٛٓٝغضاف

6/3-1

68

رٚصَٚ ٠غابك ١املاِٜ

6/29-27

أ1-
ز-ر)5 ،4
أ1-

3.6
3.12

رٚص ٙخاف٘ بايغٛٓٝغضاف تٗزف اىل انغاب
ايطالب املٗاص ٚ ٠املعضؾ ١االطَ٘ يبٓاٚ ٤تقُِٝ
ايؾهٌ ايغٛٓٝغضايف عً ٢خؾب ١املغضح

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

3.6

أ1-

ٖ ٞرٚص ٠يف ؾٔ املاٚ ِٜايباْتَٛا ِٜثِ ٖ ًٜٞشٙ
ايزٚصَ ٠غابك ١يف املاٜٚ ِٜه ٕٛدا دتإ حتهِٝ

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

3.6

أ1-

40

ٚدٛا٥ظ

69

ًَتك ٢تأٖ ٌٝايكٝارات

5/11-7

عباص ٠عٔ عزر َٔ ايزٚصات ايتأٖ ١ًٝٝايكٝارات
ايطالب١ٝ

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

70

رٚص ٠اعزار ممجٌ َبتز٥ني

3/20-18

رٚص ٙخاف٘ بإعزار املُجٌ ٚانغاب٘ املٗاصٚ ٠
املعضؾ ١االطَ٘ يًٛقٛف عً ٢خؾب ١املغضح

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

2/23-20

رٚص ٠املدضز ايؾاب

2.4
306

أ،ز
---

رٚص ٠تكزّ يًطالب ايضاغبني يف خٛض جتضب١
االخضاز إلنغابِٗ االرٚات االطَ٘ يشيو

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

306

أ1-

72

ايزٚصات ايتدقق ١ٝايهؾؿ١ٝ

1/24-20

عباص ٠عٔ رٚصات تزصٜب ١ٝختققٜ ١ٝكزَٗا
اجملتُع يطالب ادتاَع١

طالب

خاصز ادتاَع١

306

---

73

رٚصات عًُ ١ٝختقق٘ٝ

3/28-24

ٖ ٞرٚصات تٗتِ يف زتاٍ ايجكاؾٚ ١تطٜٛض ايطايب
يف ناؾ ١اجملاالت ايجكاؾٚ ١ٝاألرب١ٝ

طالب

ايكاع ١ايقػض٣

306

أ

74

ًَتك ٢أبعار ر)3

طٛاٍ ايعاّ

عباص ٠عٔ ًَتك ٢تزصٜيب ٜأتٖ ٞشا ايعاّ بٓغدت٘
ايجاْ١ٝ

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

75

رٚص ٠أيعاب املُجًني

5/24

ٖ ٞرٚص ٠تكزّ ؾٗٝا املظٜز َٔ ارٚات املُجٌ ٚتكزّ
عً ٢ؽهٌ ايًعاب تُٓ ٞاملظٜز َٔ املٗاص٠

طالب

عُار ٠ؽؤ ٕٚايطالب

76

َغابكْ ١ـذُ ١ادتاَع ١رمبعاٜض
َعٜ ١ٓٝتِ حتزٜزٖا )

مُٔ
ؾكضات

َغابك ١بني طايبات ادتاَع١

طايبات

املغضح ادتاَعٞ

71

306

305
306
3.5

ز

---

205

أ1-

41

ز5-

سؿٌ ختاّ
االْؾط١

77

أَغ ١ٝؽعض ١ٜبتعاَ ٕٚع مجع١ٝ
ؾتا ٠ثكٝـ

1/29

ابضاط َٛاٖب ايطايبات يف زتاٍ ايؾعض ٚايهتاب١
ٚتعظٜظ َٔ يزٜٗا املٖٛب َٔ ١خالٍ املغابك١
ايؾعض. ١ٜ

طايبات

78

َؾاصنات ادتاَع ١ارتاصد١ٝ

سغب
ايزعٛات
املكزَ١

َؾاصن ١ادتاَع ١يف ايضسالت أ ٚايبطٛالت اييت
تكُٗٝا مجع ١ٝايهؾاؾ ١ا ٚاالحتار ايضٜامٞ
يًذاَعات أ ٚاملكض َٔ ٠قبٌ دتٓ ١عُزا ٤ؽؤٕٚ
ايطالب

طالب ٚطايبات

عزر
ايرباَر

املًعب ارتاصدٞ

خاصز ادتاَع١

305

3.5

أ1-

أ1-
ز3-

 78بضْاَر

42

ؾعايٝات ايٓؾاط ايضٜامٞ
ّ

عٓٛإ ايؿعاي١ٝ

ايتاصٜذ
املكرتح

ْبش ٠عٔ ايربْاَر

ايؿ ١٦املغتٗزؾ١

َهإ ايتٓؿٝش

اصتباطٗا بأٖزاف ارتط١
االعرتاتٝذ ١ٝارتاف١
بادتاَع١

1

ايتذُع اال ٍٚيًهض٠
ايطا٥ض٠

2/2

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١نض ٠ايطا٥ض٠

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١داطإ

3.6

2

بطٛي ١ايتاٜهْٛزٚ

2/2

تغتنٝـ ادتاَع ١سٛاي12 ٞ
داَع١

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١ايطا٥ـ

3.6

3

تزصٜب َٓتدبات
ادتاَع ١يف االيعاب
ايضٜام١ٝ

طٛاٍ ايعاّ

تزصٜب َٓتدبات ادتاَع ١يف
شتتًـ االيعاب ايضٜام١ٝ

ايطالب

املٓؾآت ايضٜام١ٝ
بادتاَع١

3.6

4

ايتأٖ ٌٝايضٜامٞ

عًَ ٢زاص ايعاّ

بضْاَر يعالز اإلفابات
ايضٜام ١ٝملُاصع ٞاألْؾط١
ايضٜام١ٝ

مجٝع َٓغٛبٞ
ادتاَع َٔ ١ايبٓني

فاي ١ادتِٝ

3.6

5

َؾاصنات َٓتدب
نض ٠ايكزّ

سغب دزٍٚ
املباصٜات

َؾاصنَٓ ١تدب ادتاَع١
يف َباصا ٠صٜام١ٝ

َٓتدب ادتاَع١

خاصز ادتاَع١

3.6

6

َؾاصنات َٓتدب
نض ٠ايغً١

سغب دزٍٚ
املباصٜات

َؾاصنَٓ ١تدب ادتاَع١
يف َباصا ٠صٜام١ٝ

َٓتدب ادتاَع١

خاصز ادتاَع١

3.6

االصتباط مبشاٚص مسات خضظتٞ
ادتاَعTUGA ١

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع
مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز

43

7

بطٛي ١ايتٓػ األصمٞ

2/13

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

8

بطٛي ١تٓػ ايطاٚي١

2/14

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

9

ايتذُع ايضٜامٞ
يهض ٠ايطا٥ض٠

2/16

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١نض ٠ايطا٥ض٠
ٚتغتنٝؿ٘ داَع ١ايطا٥ـ

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١ايطا٥ـ

3.6

10

ايتذُع ايجاْٞ
يبطٛالت االحتار

2/21

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١نض ٠ايطاٚي١

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١تبٛى

3.6

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع

11

ايتذُع ايجايح يًهض٠
ايطا٥ض٠

2/30

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١نض ٠ايطا٥ض٠

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١ؽكضا٤

3.6

مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز

12

بطٛي ١ايهاصات٘ٝ
نًٝات

3/1

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

13

عباح ادتاَع١

3/4

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

َغبح

3.6

14

بطٛي ١نض ٠ايكزّ
نًٝات

3/5

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

3.6

44

15

ايتذُع ايجايح
يبطٛالت االحتار

3/12

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١ايغباسٚ ١ايتٓػ
األصمٞ

َٓتدب ادتاَع١

16

ايتذُع ايضابع
يبطٛالت االحتار

3/21

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١اخرتام ايناس١ٝ

َٓتدب ادتاَع١

17

بطٛي ١ايهض ٠ايطا٥ض٠
نًٝات

4/6

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

18

بطٛي ١ايعاب ايك٣ٛ

4/20

بطٛي ١تؾتٌُ عً15 ٢
َغابكَ ١ا بني َغابك١
َٝزإ َٚنُاص

ايطالب

19

بطٛي ١ايهض ٠ايطا٥ض٠
ايؾاط ١ٝ٦يًهًٝات

5/14

داَع ١االَاّ ستُز
االعالَ – ١ٝايضٜاض
داَع ١ساٌ٥

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

املًعب

3.6

3.6

3.6

3.6

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

ًَعب خاصدٞ

3.6

20

عبام داَع ١ايطا٥ـ
يًذضٟ

5/15

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

سضّ ادتاَع١

3.6

21

ايعاب ايك٣ٛ

5/18

ايتذُع ارتاَػ يبطٛالت
االحتار

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١املًو عبز ايعظٜظ

3.6

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع
مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز

45

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

3.6

23

بطٛي ١ايتاٜهْٛزٚ
نًٝات

5/29

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

24

بطٛي ١االستٝادات
ارتاف ١نضٖ ٠زف

6/1

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب سٟٚ
االستٝادات
ارتاف١

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

25

بطٛي ١االستٝادات
ارتاف ١ايعاب قٟٛ

6/2

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب سٟٚ
االستٝادات
ارتاف١

سضّ ادتاَع١

26

بطٛي ١ادتاَع١
يًؾطضْر

6/4

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

مجٝع َٓغٛبٞ
ادتاَعَٔ ١
ايؾطضٜٔ

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

27

بطٛي ١نض ٠ايكزّ
نًٝات

6/10

28

ايتذُع ايغارؼ
يبطٛالت االحتار

6/9

22

مخاعٝات نض ٠ايكزّ
نًٝات

5/24

3.6

3.6

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع
مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز

3.6

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

3.6

َؾاصن ١ادتاَع ١أليعاب
ايك ٣ٛيًطًب ١سٟٚ

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١طٝب١

3.6

46

االستٝادات ارتاف١

29

عبام صايْٚ ٞارٟ
ايغٝاصات

6/12

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

َنُاص خاصدٞ

3.6

30

ايهض ٠ايطا٥ض٠
ايؾاط١ٝ٦

6/21

ايتذُع ايغابع يبطٛالت
االحتار

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١داطإ

3.6

31

مخاعٝات نض ٠ايكزّ
َٛفؿني

7/10

بطٛيٜٓ ١اؾػ ؾٗٝا َٛفؿٞ
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

َٛفؿ ٞادتاَع١

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

32

مخاعٝات نض ٠ايكزّ
اعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ

7/10

بطٛيٜٓ ١اؾػ ؾٗٝا اعنا٤
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ بادتاَع،١
ٜٚتِ تكغ ُِٗٝجملُٛعات

أعنا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

33

بطٛي ١ايبًٛت

7/15

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

مجٝع َٓغٛبٞ
ادتاَعَٔ ١
ايؾطضٜٔ

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

34

ايتذُع ايجأَ
يبطٛالت االحتار

7/19

َؾاصن ١ادتاَع ١يف
صٜام ١نض ٠ايكزّ يًقاالت

َٓتدب ادتاَع١

داَع ١املًو ؾٝقٌ

3.6

35

بطٛي ١نأؼ نض٠
ايكزّ نًٝات

7/20

بطٛي ١تٓاؾػ ؾٗٝا نًٝات
ادتاَعٜٚ ،١تِ تكغُِٗٝ
جملُٛعات

ايطالب

ًَعب نً ١ٝايرتب١ٝ

3.6

3.6

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع
مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز

3.6

47

36

بطٛي ١ادتٛر ٚنًٝات

7/20

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

ايقاي ١ايضٜام١ٝ

3.6

37

بضْاَر ؾاصؼ ادتاَع١

7/20

بطٛي ١ؾضرٜ ١ٜتٓاؾػ ؾٗٝا
طالب ادتاَع١

ايطالب

َنُاص خاصدٞ

3.6

عزر
ايرباَر

تٓطبل نٌ ؾعايٝات
ايٓؾاط ايضٜامَ ٞع َؾضٚع
مسات ارتضظتني TUGA
يف ايغُات أ،ز
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48

ؾعايٝات ايٓؾاط ايعًُٞ
االصتباط مبشاٚص
مسات خضظتٞ

ّ

عٓٛإ ايؿعاي١ٝ

ايتاصٜذ
املكرتح

ْبش ٠عٔ ايربْاَر

َهإ ايتٓؿٝش

اصتباطٗا بأٖزاف ارتط١
االعرتاتٝذ ١ٝارتاف١
بادتاَع١

ايؿ١٦
املغتٗزؾ١

1

طٜاص ٠عًُ ١ٝختقق1 ١ٝ

3/7-3

بضْاَر تجكٝؿ ٞعًُٜ ٞكزّ َٔ خالٍ
طٜاص ٠اسز ٣املقاْع أ ٚادتٗات ايعًُ١ٝ
املتدقق ١يف زتاٍ َا

أسز املقاْع أٚ
ادتٗات ايعًُ١ٝ
املتدقق١

1.4
3.6
2.4

طالب ٚطايبات

أ

2

بضْاَر رعِ ايبشح ايعًُٞ

1/24-20

بضْاَر ٜؾذع عً ٢االٖتُاّ بايٓؾض
ايعًُٚ ٞرعُ٘

عُار ٠ؽؤٕٚ
ايطالب

1.1
2.4

طالب ٚطايبات

أ

3

حتز ٟايعًّٛ

7/22

4

املغابك ١ايعًُ١ٝ

6-24

5
6

ادتاَعTUGA ١

ًَتكٜٗ ٢زف يتؾذٝع تعًِ ايعًّٛ
املدتًؿ ١ر نُٝٝا – ٤ؾٝظٜا– ٤

ايكاع ١ايقػض٣

3.6

طالب ٚطايبات

صٜامٝات – أسٝا) ٤
َغابك ١ؾضر ١ٜيف اجملاالت ايعًُ١ٝ

ايكاع ١ايقػض٣

صسً ١تضؾٚ ١ٝٗٝعًُ ١ٝأ ٚطٜاص٠
ألسز َضانظ س ٟٚاالستٝادات
ارتاف ١بادتاَعات األخض٣

7/10-7

بضْاَر تضؾٜ ٞٗٝكزّ يًطًب َٔ ١سٟٚ
االستٝادات ارتاف١

داَع ١املًو
عبزايعظٜظ ظز٠

طٜاص ٠عًُ ١ٝختقق2 ١ٝ

6/30-26

بضْاَر تجكٝؿ ٞعًُٜ ٞكزّ َٔ خالٍ
طٜاص ٠اسز ٣املقاْع أ ٚادتٗات ايعًُ١ٝ

إسز ٣املقاْع أٚ
ادتٗات ايعًُ١ٝ

2.4
3.6

طالب ٚطايبات

أ1-

أ1-

1.4
3.6

طالب ٚطايبات

أ1-
ز3-

1.4
3.6

طالب ٚطايبات

أ1-
ز3-

49

املتدقق ١يف زتاٍ َا

املتدقق١

7

ةالت عًُ ١ٝختقق١ٝ

3/28-24

ٖ ٞةالت عًُ ١ٝختقق ٘ٝبايعًّٛ
ٚايتهًٓٛدٝا تٗزف اىل ابضاط ادتاْب
ايعًُٚ ٞايتكين يًذاَع١

ايكاع ١ايقػض٣

8

املؤمتض ايعًُ ٞيطالب داَع١
ايطا٥ـ

3/28-24

َٖ ٛؤمتض ٜٗزف اىل عضض نٌ دزٜز
يف زتاٍ ايعًٚ ّٛايتهًٓٛدٝا يطالب
ادتاَعات ايغعٛر١ٜ

ايكاع ١ايقػض٣

9

صسً ١خاصد ١ٝيًُتؿٛقني

4/28-20

بضْاَر تضؾٚ ٞٗٝعًُٜٗ ٞزف ايٞ
طٜارٚ ٠ع ٞايطًب ١املتؿٛقني ٚتٛعٝع
َزاصنِٗ بضؤ ١ٜاؾام دزٜز٠

مجٗٛصَ ١ٜايٝظٜا

عزر
ايرباَر

2.4
3.6
2.4

طالب

3.6

طالب

1.4
3.6

طالب

أ1-

أ1-
ب-ر)3 -1
أ1-
ز3-
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50

ؾعايٝات ايٓؾاط ايتطٛعٞ
ّ

عٓٛإ ايؿعاي١ٝ

ايتاصٜذ
املكرتح

ْبش ٠عٔ ايربْاَر

ايؿ١٦
املغتٗزؾ١

َهإ
ايتٓؿٝش

اصتباطٗا مبؤؽض ارتط١
االعرتاتٝذ ١ٝارتاف١
بادتاَع١

ايغُ ١اييت
عتككٗا

1

ب٦ٝيت أمجٌ

5/17

عباص ٠عٔ بضْاَر ٜٗتِ بايبٚ ١٦ٝنٝؿ ١ٝاإلٖتُاّ بٗا

طالب
ٚطايبات

راخٌ اذتضّ
ادتاَعٞ

3.6

أ1-

2

املبارصات ايهؾؿ١ٝ

2/1

ٜتٝح ْار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١يطالب ادتاَع ١تبين ٚرعِ
املبارصات ايطالب ١ٝمُٔ زتاالت املٓٗر ايهؾؿٞ

طالب

خاصز
ادتاَع١

3.6

أ1-

3.12

ز

3

ايزصاعات ايهؾؿ١ٝ
يكار ٠ايٛسزات

3/16-14

تٗزف يتأٖ ٌٝعاّ ألعناْ ٤ار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١سغب
ْظاّ مجع ١ٝايهؾاؾ ١ايعضب ١ٝايغعٛر١ٜ

طالب

خاصز
ادتاَع١

4

املبارصات ايهؾؿ١ٝ

5/17

ٜتٝح ْار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١يطالب ادتاَع ١تبين ٚرعِ
املبارصات ايطالب ١ٝمُٔ زتاالت املٓٗر ايهؾؿٞ

طالب

خاصز
ادتاَع١

5

ايزصاعات ايهؾؿ١ٝ
يكار ٠ايٛسزات

7/9-7

تٗزف يتأٖ ٌٝعاّ ألعناْ ٤ار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١سغب
ْظاّ مجع ١ٝايهؾاؾ ١ايعضب ١ٝايغعٛر١ٜ

طالب

خاصز
ادتاَع١

3.12
1.4

3.6
3.12

3.12
1.4

ز

ز

ز

51

6

االعزار يًُٓاعبات
ٚاملعغهضات احملً١ٝ
ٚايزٚي١ٝ

8/15

7

خاصز
ادتاَع١

1.4

االعزار يًُٓاعبات
ٚاملعغهضات احملً١ٝ
ٚايزٚي١ٝ

11/15

متجْ ٌٝار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١يف املؾاصنات ارتاصد١ٝ

طالب

خاصز
ادتاَع١

1.4

8

 ّٜٛاالصض

8/17

ٖٜٗ ٛتِ بايبٚ ١٦ٝاحملاؾظ ١عًٗٝا

طالب

خاصز
ادتاَع١

9

 ّٜٛايرتاخ ايعاملٞ

8/8

 ّٜٛعامل ٞحتتؿٌ ب٘ ايعزٜز َٔ ر ٍٚايعامل ذتُا١ٜ
ايرتاخ اإلْغاْٞ

طالب

خاصز
ادتاَع١

10

َؾضٚع ٞايقػري

6/15

عباص ٠عٔ أصنإ تؾاصى ؾ ٘ٝايطايبات يعضض
أؾهاصٖٔ عٔ املؾاصٜع ايقػري اييت ؽاصنٔ بٗا رباطاص
َٔ عٌُ ايطايبات )

طايبات

متجْ ٌٝار ٟعؾا٥ض ادتٛاي ١يف املؾاصنات ارتاصد١ٝ

طالب

ز

ز

3.12
3.6

أ1-

1.4
3.12
3.6

أ1-

1.4

عزر
ايرباَر

املًعب
ارتاصدٞ

2.4

أ1-

1.1

ز
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ؾعايٝات ايٓؾاط ايقشٞ
ْبش ٠عٔ ايربْاَر

ايؿ١٦
املغتٗزؾ١

ّ

عٓٛإ ايؿعاي١ٝ

ايتاصٜذ
املكرتح

1

بضْاَر تٛع ٟٛعٔ
عضطإ ايجز ٟرؽٗض
انتٛبض)

2/14

تٛعٚ ١ٝتجكٝـ ايطايبات بايهؾـ املبهض يغضطإ
ايجزٟ

طايبات

2

اي ّٛٝايعامل ٞيًطؿٌ

7/13

3

اي ّٛٝايعامل ٞيًغضطإ

5/4

4
5

َهإ
ايتٓؿٝش

اصتباطٗا مبؤؽض ارتط١
االعرتاتٝذ ١ٝارتاف١
بادتاَع١

االصتباط مبشاٚص مسات
خضظت ٞادتاَع١
TUGA

املغضح ادتاَعٞ

3.6
3.12

أ1-

راصنإ تضؾ+ ١ٝٗٝايعاب َٚغابكات يألطؿاٍ ٜٓظُٗا
َٗضز بإماؾ ١العتناؾ ١أطؿاٍ َٔ رٚص األٜتاّ ٚطتتِ
ايؿعاي ١ٝمبغضس ١ٝيألطؿاٍ عً ٢املغضح)

طايبات

املًعب ارتاصدٞ
+املغضح
ادتاَعٞ

3.6
3.12

أ1-

َؾاصنات تعضٜؿَٚ ١ٝغابكات تٓاؾغ١ٝ

اؾضار اجملتُع

خاصز ادتاَع١

3.6
3.12

أ1-

ايتٛسز يتعضٜـ
بامطضاب ؾضط
اذتضن١

7/26

َؾاصنات تعضٜؿَٚ ١ٝغابكات تٓاؾغ١ٝ

اؾضار اجملتُع

خاصز ادتاَع١

3.6
3.12

أ1-

بضْاَر ايتجكٝـ
ايقشٞ

3/7-3

بضْاَر يظٜار ٠ايتٛع ١ٝبايٛعا ٌ٥ايقش ١ٝايعاَ١

طالب
ٚطايبات

راخٌ ايكاعات
ايزصاع١ٝ

3.6
3.12

53

6

ٚصؽ ١عٌُ يف
االفابات ايضٜام١ٝ

4/20

ٚصؽ ١تجكٝؿ ١ٝس ٍٛافابات املالعب ٚايقاالت ايضٜام١ٝ

7

ْز ٠ٚفش ١ٝصٜام١ٝ

4/3

يكا ٤ثكايف ٜٗتِ بتٛدٗٝات ٚاصؽارات عاَ ١عٔ ايقش١
ٚايضٜام ١ايقشٝش١

عزر ايرباَر

طالب
طالب
ٚطايبات

قاع ١نً١ٝ
ايرتب١ٝ

3.6
3.12

قاع ١نً١ٝ
ايرتب١ٝ

3.6
3.12

أ1-
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