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 يعماجلا لبق میلعتلا ةموظنم ریوطت :لوألا يعرفلا  جمانربلا
 ةدوجلاو دامتعالل سرادملا لیھأت-أ
 ةسردم )1687( ةدوجلاو دامتعالا ةداھش ىلع ةلصاحلا ةیمیلعتلا لحارملا عیمجب سرادملا عومجم غلب
 ىوتسم OPع ةسردم )8079( ددع دامتعاو لي@أت ةموك:9ا جمانرب نم ن0لوألا ن0ماعلا لالخ فد%$سملا

 ة\]فلا كلت هزاجنإ مت امو ،)bP 31/12/2019إ 1/7/2018 نم ة\]فلا YZ كلذو( ةفلتTUا ةيميلعتلا لحارملا

 :bZاتلا وحنلا OPع كلذو ،ةسردم )1687( ددع دامتعا

  .ةظفاحم YZ 26 ةسردم )965( لافطألا ضاmر •

 .ةظفاحم YZ 26 ةسردم )487( يvادتبالا سرادم •

 .ةظفاحم YZ 25 ةسردم )179( يدادعإلا سرادم •

 .ةظفاحم YZ 15 ةسردم )38( يوناثلا سرادم •

 .تاظفاحم YZ 8 ةسردم )18( {|فلا ميلعتلا سرادم •

 نم )%..( bPإ لصت ةبس��و ،ةقباسلا تاونسلا لالخ )....( ددع {�كا\]لا ةدمتعملا سرادملا ددع غلب •

 .سرادملا

 سرادملا دامتعا صخی امیف 2020/2021 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ مت ام
 .ةدوجلاو دامتعالا ةداھش ىلع ةلصاحلا ةیمیلعتلا لحارملا عیمجب سرادملا

  .ةسردم )89( لافطألا ضا"ر -

 .ةسردم )48( ي3ادتبالا سرادم -

 .ةسردم )35( يدادعإلا سرادم -

 .ةسردم )5( يوناثلا سرادم -

  .ةسردم )FG )1فلا ميلعتلا سرادم -

 يوبرتلا دامتعالا لاجم يف فدھتسملا قیقحت مدع بابسأ
 نم سرادملا \]Oجت بلطتي دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامض ةداOش LMع لوصIJل دادعتسالا -

 LMع لوصIJل دعl تناiG jلا سرادملا عيمج ىدل رفاوتي مل اذcو ،ةيسردملا يaابملا ةيحان

 ةداOشلا كلت

- jطرش نا
ً

 مزلتسvو ،ةيميلعتلا لوصفلا ةفاثك ضفخ ،دامتعالا طورش نم اqيساسأ ا

 ،لوصفلا ددع ةدا"ز ھنع رفس� ام ،سرادملا نم حاتملا ءانبلا ةدا"ز طرشلا اذc قيقحت

�إ ةفاثكلا ضفخوM لل حتت مل طيطختلا ةرازو نأ الإ ،ةعوضوملا �]ياعملاOةي�بألا ةماعلا ةئي 

 فدOلا قيقحت LMع اًبلس رثأ امم ،سرادملا ءانب ةطخ ذيفنتل ةيفا�لا دامتعالا ةيميلعتلا
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- lةحئاج تايعادتل اًرظن ؛ميلعتلا تاسسؤم ا��مو ،ةلودلا تاسسؤم �� لمعلا ليطع 

 .2020 ماعل لوألا ع�رلا نم اًءدب ا�� لمعلا أدب iGلاو ،دجتسملا انوروك سو�]ف

 نامض ةداOش LMع لوصIJل ةيلمعلا تاسسؤملا معدل ةمزاللا رداوكلا ليcأت صخي اميفو

 ىوتسم LMع لعفلاب ةحاتملا رداوكلا نم ددع ب"ردت مت دقف ،اcدامتعاو ميلعتلا ةدوج

 نم ،اOل ةع¤اتلا ةيميلعتلا ا�£اراد¢و ،ا�� ةدو¡ ا تارادإ LMع ن]عزوملاو ،ةيميلعتلا تا"ريدملا

 LMع ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمج لوصح نامضل كلذو ،ةيطيش�ت ةي¦"ردت جمارب لالخ

 LMع ،اًرداj )15623( ددع ب"ردت مت ددصلا اذc ��و .مزاللا FGفلا معدلاب �JL©ا ىوتسملا

 تا"ريدمب ةيميلعتلا تادايقلا ليcأت ددعلا اذc لمش دقو ،ةفاj ةيميلعتلا تا"ريدملا ىوتسم

 .سرادملاب ن]ملعملاو ،ا�£اراد¢و ميلعتلاو ةيب�¬لا

 

 میوقتلا مظنو ،يسردملا باتكلاو ،ةیمیلعتلا جھانملا ریوطت-ب

الوأ
ً

  0/انم ر*وطت :

 مت دقف ،ةفلت¯©ا ةيميلعتلا فوفصلا عيم¡  تايضا"رلاو مولعلا ®انم عيمج ر"وطت -

 LMع لماj �±¤اتت ل�ش¤ ،ي3ادتبالا )3-1( فوفصلاو ،لافطألا ضا"ر ®انم ر"وطت لعفلاب

 ط̧رلا ةيلمع ةاعارم تمت دقو اذµG 2019/20، c´اردلا ماعلا لالخ اcرخآ ناj ،يونس ®²ن

 ،لوانتلاو ط̧رلا ثيح نم كلذو ،®²نملا ةيلما�ت نامضل ؛تايضا"رلاو مولعلا ���¹م ن]ب

�إ ليصوتلا بيلاسأوM ن]ملعتملا. 

 ةلحرم ®انم ط̧ر مت دقف ،ةيميلعتلا ®انملا ةمد¯  ايجولونكتلا فيظوت ثيح نمو -

 ةصا¯ ا ®انملا عيمجب يرصملا ةفرعملا كنب دادمإ لالخ نم ايجولونكتلاب يوناثلا ميلعتلا

 ،كنبلا اذc �� ىرخأ ةيثحب ةيملع تاعوضومب اOط¸رو ،ةروكذملا ةيميلعتلا لحارملا كلتب

 نامضل ؛)تلباتلا( �¿وللا رتويبمكلا زاOج ةموظنم لالخ نم ®انملا هذc ط̧ر مت امك

 قيقحتل ؛م�Àدل ملعتلا تايلمع ز"زعتلو ؛ةفلت¯©ا ملعتلا رداصمل ن]ملعتملا عيمج لوصو

 iGلاو ،بالطلا مامأ ةحاتملا ةيميلعتلا رداصملاو دراوملا عيمج نم ىوصقلا ةدافتسالا

 Smart Boards ةيكذلا تاروبسلاب ةيساردلا تار¡Ã ا ز"زعl �� ةÂJاو  ترOظ

 تاردق ةيمنت نمضت iGلا تالخدتلا LMع \]ك�¬لا LMع ®انملا ر"وطت ةيلمع �� ةرازولا تصرح -

 اOسايق قرطو ،�Íام¡ او يaواعتلا لمعلاو ،تالكشملا لحو ،دقانلا �]كفتلا LMع ن]ملعتملا

 لالخ نم تمت iGلاو ،تاراOملا كلت ززع� امب تاناحتمالاو م"وقتلا مظن ر"وطت لالخ نم

 .يوب�¬لا م"وقتلاو تاناحتمالل يموقلا زكرملا

 بتكلا عيمج ر"وطت مت دقف ،ةيميلعتلا لحارملا عيم¡  µǴردملا باتكلا ر"وطت صخي اميفو -

 ،لافطألا ضا"ر بتك ر"وطت لعفلاب مت دقف ،ةفلت¯©ا ةيميلعتلا فوفصلا عيم¡  ةيسردملا
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 ميلعتلا ةموظنم قفو( لماj ل�ش¤ ي3ادتبالا ميلعتلا ةقلحب )3-1( فوفصلا بتكو

 ماعلا لالخ اcرخآ ناj ،يونس ®²ن LMع لماj �±¤اتت ®²ن LMع كلذو ،)2.0 ميلعتلا( ةديد¡ ا

 نم كلذو ،®²نملا ةيلما�ت نامضل ط̧رلا ةيلمع ةاعارم تمت دقو اذµG 2019/20، c´اردلا

�إ ليصوتلا بيلاسأو ،لوانتلاو ط̧رلا ثيحM ن]ملعتملا.  

اليصفت زاجنإلا ،��اتلا ÏµGنلا ع�رملا ضرعتسvو -
ً

 �� cنوكملا اذ. 

 2018 ماع لالخ مت ام

الوأ -
ً

 )7( ددعل .ي3ادتبالا لوألا فصلاو لافطألا ضا"ر( نم فوفصلا ®انم راطإ دادعإ :

 رطأ

 �� كلذو ،2019 / 2018 ي3ادتبالا لوألا فصلاو ، KG1، KG2 فوفصلا بتك ر"وطت :اًيناث -

 اًباتك )61( ددعل )2.0( عورشم نمض روطملا ®انملا راطإ ءوض

 ®انم ط̧ر عورشمل الامكتسا ،يرصملا ةفرعملا كنب طباورب ةيساردلا بتكلا ط̧ر :اثلاث -

 µG 2017/2018´اردلا ماعلل يوناثلا يaاثلاو لوألا ن]فصلل تايضا"رلاو مولعلا

 سداسلا :فوفصلاب ةيساردلا داوملا عيم¡  ةيلعافتلا ةينو�¬كلإلا بتكلا ذيفنت :اًع¤ار -

 يوناثلا ثلاثلا ،يدادعإلا ثلاثلا ،ي3ادتبالا

 يaو�¬كلإلا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا زكرم عم ةيلعافتلا ةيميلعتلا داوملا دادعإ اسماخ -

�و ةلدأ ةعجارم :اسداس -M ليلد )30(ددعل ةديد¡ ا ةموظنملا بتكل رمألا 

 �� ،ا�"رو"و ا�ينات"ر̧و نامجنول :تاjرش نم ةمدقملاDLOs) ( ةينو�¬كلإلا داوملا ةعجارم -

 كلذو ؛يوناثلا ثلاثلا فصلا iÙحو ي3ادتبالا ع¤ارلا فصلا نم فوفصلل مولعلا ةدام

 .EKB يرصملا ةفرعملا كنب ةصنم LMع اOعفرل اًديOمت

 2019 ماع لالخ مت ام

 ،µG 2019 / 2020´اردلا ماعلل ن]يساردلا ن]لصفلل ي3ادتبالا يaاثلا فصلا بتك ر"وطت -

 .اًباتك )37( ددعل )2.0(عورشم نمض روطملا ®انملا راطإ ءوض �M كلذو

 ددعل µG 2019 /2020´اردلا ماعلل يدادعإلا لوألا   فصلل ةي\]لجنإلا ةغللا بتك ر"وطت -

  .بتك )6(

 .بتك )6( ددعل 20/ 19 ماعلل يوناثلا لوألا فصلل ةي\]لجنإلا ةغللا بتك ر"وطت -

  )ةروطملا ملعملا ةلدأو ةيساردلا بتكلا ��امج( اًباتك (49)ددع ر"وطت -
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 قفو ي3ادتبالا ثلاثلا فصلل ،ةيميلعتلا داوملا عيم¡  ع¤اتتلاو ىدملا ةفوفصم دادعإ مت -

 اOقيبطت متÝس iGلاو ةيميلعتلا داوملا دادعإ �� ءدبلل اديOمت 2018 ®انملل ديد¡ ا راطإلا

 تافوفصم )7( ددعل 2020/2021 ماع

�إ ع¤ارلا نم فوفصلا ®انمل تارشؤملاو �]ياعملا ةفوفصم دادعإ -M ي3ادتبالا سداسلا، 

 تافوفصم )7( ددعل )2.0   عورشم قفو( ،تاصصختلا عيم¡ 

 ن]"وتسملل ÞµGاملا ماعلا نم ةروطملاو ،ةمئاقلا ةيساردلا داوملا بتك بتكلا ةعجارم -

 ليلدو باتك )59( ددعل ي3ادتبالا لوألا فصلاو لافطألا ضا"ر ةلحرم نم يaاثلاو لوألا

 .ßGقر ßGيلعl رصنع )700(ددعل ةيمقرلا ةيميلعتلا داوملا ليدعlو ةعجارم  -

 يaو�¬كلإلا ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا زكرم عم ةيلعافتلا ةيميلعتلا داوملا دادعإ -

   رصنع (700) ةروطملا ةيميلعتلا داوملا ددع غلب دقو ةيمقرلا ةيميلعتلا داوملا ��امجإ -

 ددعل ي3ادتبالا يaاثلا فصلا iÙح لافطألا ضا"ر نم فوفصلل رمألا ��و ةلدأ ةعجارم -

اليلد )40(
ً

. 

- lأب ةصا¯ ا ملعتلا جتاون ليدعaوتلا ةطشjاlوس  

 2020-2018 نم جمانCDلا نم ن?لوألا ن?ماعلا لالخ مت ام

 اًباتك )64( ددع ��امجإب ملعملا ةلدأو ةيساردلا بتكلا ��امجإ -

 داوملا عيم¡  ةيئادتبالا ةلحرملا نم ةيناثلا ةقلIJل )6-4( فوفصلا ®انملا   رطأ دادعإ -

 اًراطإ )15( عقاوب )عورشم قفو ةيساردلا

 نوكي ��اتلا̧و ،رطأ )3( ددع عقاوب 2021 ةفلت¯©ا اOلا�شأب ةقاعإلا يوذ ®انم رطأ ر"وطت -

 اًراطإ )18( ةروطملا رطألا ددع

 اqيمقر اًباتك )94( عقاوب ةيمقرلا ةيميلعتلا داوملا ليدعlو ةعجارم -

اليلد )50( ثلاثلا فصلا iÙح لافطألا ضا"ر نم فوفصلل رمألا ��و ةلدأ ةعجارم :اسماخ -
ً

 

 

 

 

 تاناحتمالاو م*وقتلا مظن ر*وطت لاجم HI مت ام

  :ا%�مو تايلاعفلا نم ديدعلا لالخ نم ةمئاقلا مmوقتلا مظن رmوطت OPع ةرازولا تبأد
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�وألا فوفصلا �� مييقتلا ةفسلف �]يغl مت دقف ،م"وقتلا مظن ر"وطتب قلعتي اميف -M نم 

 م"وقتلا ماظن ن]مدختسم )٢.٠( ديد¡ ا ميلعتلا ماظن ا�âلع قبطي نمم ي3ادتبالا ميلعتلا

 مادختسا مدع عم ،ذيمالتلا ىدل ومنلا بناوج فلتخم LMع زكري يذلاو ،رمتسملا لماشلا

 .فوفصلا هذc �� ةيديلقتلا تاناحتمالا

 ي3ادتبالا ع¤ارلا فصلا ذيمالت LMع قيبطتلل نæقم يموق رابتخا ءارجإل دادعإلا اًيلاح ٍراج -

 راطإلا نم ءا�èنالا مت ثيح  .باسJ او ءورقملا مOفلاو ةءارقلا �� م�£اراOمو م�£اردق سÝقي

 ،اcديدحتو رابتخالل ة"رابتخالا تادرفملا دادع¢و ايلود ھميكحت يراجو رابتخالل ماعلا

 .ةيساسألا ةساردلا ءارج¢و قيبطتلل اديOمت عمتجملل ةلثمم ةنيع ءاقتناو

 مييقتل ةيلودلا تاساردلا /تاقباسملا �� ةكراشملاو ةيميلعتلا ةيلمعلا ةدوجب قلعتي اميفو -

 تايضا"رلاو مولعلا ةسارد �� ةيلودلا تاOجوتلا ةسارد �� رصم تكراش دقف ؛ليصحتلا

TIMSS)( �� لاو ،٢٠١٩ ماعل ا�£رودiG ع زمرتLM مو ليصحت مييقتOفصلا ذيمالت تارا 

 نم ةنيع LMع ةساردلا تاودأ قيبطت مت ثيح ؛تايضا"رلاو مولعلا �� يدادعإلا يaاثلا

 جئاتنلا نالع¢و تانايبلا دصر متو ؛رصم تاظفاحم فلتخمب ةسردم )١٧٤( ذيمالت

 .رصمب صا¯ ا ي3ا��لا �Lيصفتلا ر"رقتلا دادعإ ٍراجو ،٢٠٢٠ �ñمس�د ١٥ �� ةيئدبملا

 فصلا ذيمالت ىدل )PIRLS( ي3ارقلا مOفلا مييقتل ةيلودلا ةساردلا �� كا�¬شالا كلذك -

 ،٢٠٢٠ /٢٠١٩ µG´اردلا ماعلا �� ةيعالطتسالا ةساردلا ءارجإ مت ثيح ؛ي3ادتبالا ع¤ارلا

 اذOل يaاثلا µG´اردلا لصفلا �� ةيساسألا ةساردلا قيبطتل دادعتسالاو \]Oجتلا اًيلاح ٍراجو

 �� رصم تاظفاحم فلتخمب ةيئادتبا ةسردم )١٩٦( نم ةيئاوشع ةنيع LMع كلذو ماعلا

 /٢٠٢٠ ماعلا

 ةموظنم �ñكأ ن]شدت مت ثيح ؛يaو�¬كلإلا م"وقتلا ميcافمب م"وقتلا ةفسلف ر"وطت مت امك -

  - :ماعلا يوناثلا ميلعتلا ةلحرمب ةينو�¬كلإلا تاناحتمالل

o إaجأ لالخ نم ةينو�¬كلإلا تارابتخالا ةصنم عقوم ءاشOكأ ذيفنتو تلباتلا ةزñ� 

 .ةينو�¬كلإ تاناحتما ةموظنم

o اردلا لصفلل يوناثلا لوألا فصلل ةينو�¬كلإلا تاناحتمالا ذيفنت مت´µG اثلاaي �� 

  2018   ويام

o ع لوخدلا نم اونكمت نيذلا بالطلا ددع غلبLM ةينو�¬كلإلا تاناحتمالا ةصنم �� 

 لوألا فصلاب ةبلاطو اًبلاط )436382( ددع 2018/2019 يaاثلا µG´اردلا لصفلا

 يوناثلا

o اثلا فصلل ةينو�¬كلإلا تاناحتمالا تذفنaاردلا لصفلا 2020 رياني يوناثلا ي´µG 

 يaاثلا فصلاب اًبلاط    )587108( ددع ��امجإل µG 2019/2020´اردلا ماعلل لوألا

 .يواثلا
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o تاناحتمالا ة̧رجت( يوناثلا لوألا فصلل ةي¦"رجتلا ةينو�¬كلإلا تاناحتمالا ءارجإ 

 µG 2019/2020´اردلا ماعلل )ل\æملا نم ةي¦"رجتلا

o ع لوخدلا نم اونكمت نيذلا بالطلا ددع غلبLM ةينو�¬كلإلا تاناحتمالا ةصنم 

 .ن]فد�èسملا نم )%98.5( لداع� امب بلاط فلأ )581( وحن ،ةي¦"رجتلا

o اثلاو لوألا ن]فصلا بالط ىدأaناحتما يوناثلا ي øاردلا ماعلا ةيا�´µG )ويام 

 ةينو�¬كلإلا تارابتخالا ةصنم عقوم LMع ،تلباتلا LMع ل\æملا نم اًينو�¬كلإ )2020

 ةيا�ø تاناحتما �� رتويبمكلاو لومJ©ا ةزOجأ ضع�و تلباتلا ةزOجأ لالخ نم

 iÙح يaاثلا µG´اردلا لصفلا �� بلاطلا ھسرد اميف ،µG 2019/ 2020´اردلا ماعلا

  ،اًينو�¬كلإ ھحيùJت مت دقو ،)ةساردلا قيلعl ةيادب( 2020 سرام 15

o فلأ 570( ناحتما ىدأ
ً

 نم ،يوناثلا يaاثلا فصلا بالط نم ةبلاط/بلاط )850و ا

فلأ 573( ددع ��امجإ
ً

 ةبس�ب ،ة"روOم¡ ا تاظفاحم فلتخمب ةبلاط/بلاط 677و ا

  ،µG 2020/2019´اردلا ماعلا ةيا�ø �� بالطلا ددع ��امجإ نم 99.51%

o فلأ 583( ناحتما ىدأ
ً

 نم يوناثلا لوألا فصلا بالط نم ةبلاط/بلاط )420و ا

 نم %99 ةبس�ب ،ة"روOم¡ ا تاظفاحم فلتخمب ةبلاط/بلاط )فلأ 589( ��امجإ

   µG 2020/2019´اردلا ماعلا ةيا�ø �� بالطلا ددع ��امجإ

 ةھجاومل ةیزارتحا تاءارجإ نم مزلی ام ىلع ةموكحلا جمانرب ءاوتحا مدع نم مغرلا ىلعو
 ةثیثح دوھجب تماق ةرازولا نأ الإ ،جمانربلا ءانب تقو هروھظ مدعل اًرظن انوروك سوریف تایعادت
 يتلاو ،ةماعلا ةیوناثلل تاناحتمالا ةیلمع ةرادإ ىلع نیمئاقلاو ،نیملعتملا نمأو ةمالس نامضل

  :اھنم ركذن يتلاو ،نأشلا اذھ يف ةیذیفنتلاو ةیسایسلا ةدایقلا تاھیجوت راطإ يف تءاج
 تافاسملا LMع ظافIJل ةن¡  /اًبلاط )14( حبصيل ةيعرفلا نا¡Iلاب بالطلا دادعأ ليلقت -

 ،ة̧ولطملا نا¡Iلا دادعأ ةفعاضم ھيلع بترت امم ،ناحتمالا ءادأ ءانثأ بالطلا ن]ب ةنمآلا

 كلذ �]غو ،ن]ظحالملاو

  ،ن"ردقملا ن]ب ةنمآلا تافاسملا LMع ظافIJل ريدقتلا تارقم نم ��اضإ ددع حتف -

- lإ ناحتمالا ءدب ليحرتو تاناحتمالا لودج ليدع�M اًحابص ةرشاعلا ةعاسلا. 

 ةياقولا تادعم ءادتراو ميقعتلاو يرارJ ا ýþملا ءارج¢و ،بالطلا LMع تامامكلا عvزوت -

 µǴردملا FÙبملل لوخدلا لبق ةيص¯ÿلا

 ةباصإ – �"ص ر¡!( ة"رOق فورظل اًرظن ناحتمالا اودؤي مل نيذلا بالطلل حامسلا -

 مOل حمسvو )لوأ رود ناحتما( مOل �ñتعvو ،يaاثلا رودلا ناحتما لوخدب )انوروكلاب بلاطلا

قحال هدعوم ددحي )ناث رود ناحتما( لوخدب ن]تدام وأ ةدام �� بوسرلا ةلاح ��
ً

 .ا

 سیردتلا تائیھو نیملعملل ةیلاملاو ةیعامتجالاو ةینھملا عاضوألا نیسحت -ج

  :لالخ نم ،ةیرادإلا رداوكلاو نیملعملل ةینھملا ةیمنتلا ً:الوأ
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 "الوأ نوملعملا" يموقلا عورشملا نمض سvردتلا ةئيc ءاضعأ نم )314900( ددع ب"ردت -

 ة"روOم¡ ا ةسائرل ع¤اتلا ßGلعلا ثحبلاو ميلعتلل ÏµGصختلا سل¡©ا هدعأ يذلا

 .صا¯ ا عاطقلا عم ةكارشلا̧و FGفلا ميلعتلاو ميلعتلاو ةيب�¬لا ةرازو عم نواعتلاب

�وألا فوفصلاب اًملعم )827639( ددع ب"ردت -M عLM راطإ �� كلذو ،ديد¡ ا ميلعتلا ماظن 

  .�±ما¡ ا لبق ميلعتلا ةموظنم ر"وطت

  .ةطيس¦لا تاقاعإلا يوذ نم لافطألا عم لماعتلا LMع اًملعم )2500( ب"ردت -

  .ةيحالصلا ةداOش LMع لوصIJل مOليcأتل اًملعم )109085( ددع ب"ردت -

الوأ نوملعملا" جمانرب ذيفنت -
ً

"، 

 :لالخ نم ،نیملعملل يفیظولا اضرلا قیقحت :ًایناث

 )فلأ 381( ددع ةيقرت تمت ثيح ،14/12/2020 خ"راتب )247( مقر يرازولا رارقلا رودص -

�إ لصت زاجنإ ةبس�̧و ،ةموكJ ا جمانرب نم ن]لوألا ن]ماعلا لالخ ملعمM )83%( ؛اًب"رقت 

 .ة�¬فلا كلت لالخ ملعم )فلأ 460( ددع ةيقرت فد�èسملا ناj ثيح

 .)%92( زاجنإ ةبس�̧و ،اًملعم )6462( ددعل يفيظولا ßÙسملا �]يغl مت امك -

 ،)G&ملا ن]كمتلا جمانرب( اqينOم م��يكمت لجأ نم ن]ملعملل ةينOملا ةيمنتلا تمت امك -

 ،فد�èسملا نم )%82.5( زاجنإ ةبس�̧و ملعم )فلأ 330( ددعل ؛لمعلا سأر LMع ب"ردتلاو

  ،ن]ملعملا ددع ��امجإ نم )%40( ةبسa نول�ش� ،ملعم )فلأ 400( لصأ نم كلذو

- jسملا ناèأت فد�cفلأ 45( ددع لي( ةدايق lھيفارشإ فئاظو لغشل ةيميلع )ريدم 

 لصت زاجنإ ةبس�ب كلذو ،ةدايق )فلأ 40( ددع ليcأت لعفلاب متو ،)ھجوم-ليكو-ةسردم

�إM )89%(. 

 

 نیملعملل ةدیدج ةیلام ةمزح ریفوت لالخ نم ،نیملعملل ةیلاملا عاضوألا نیسحت :ًاثلاث

�اتلا وحنلا LMع كلذو م�âنواعمو ،ن]ملعملل ةيلاملا ايازملا ةمزJ  باونلا سلجم رارقإ مت�: 

 ةفل�تب ماعلا �±ما¡ ا لبق ميلعتلا عاطقب ملعم نويلم )٢,١( ددع ايازملا هذc نم ديفتس� -

 .ھينج رايلم )٦.٦( غلبت

 م�âنواعمو ةيميلعتلا نOملاب ن]ملعملل ةيلاملاو ةيعامتجالا ةياعرلل قودنص ءاشaإ متي -

 .ميلعتلاو ةيب�¬لاب

 30/6/2020 �� لدبلا اذc ةميق نم )٪٥٠( :ملعملا لدب ةدا"ز -

  .30/6/2020 �� زفاJ ا اذc ةميق نم )٪٥٠( :يرOشلا ءادألا زفاح ةدا"ز -
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 30/6/2020 �� ةررقملا ةأفا�ملا ةميق نم )٪٢٥( :تاناحتمالا ةأفا�م ةدا"ز -

 .ليكولاو ريدملل ھينج ١٥٠ ،٢٥٠ عقاوب يرOش ةيسردم ةرادإ زفاح -

 زفاـــــــــح فالـــــــــخب ھـــــــــينج ٤٧٥ Mـــــــــ�إ ٣٢٥ نـــــــــم حوا�ـــــــــ¬ي مـــــــــلعملل ة"رOـــــــــشلا تاداـــــــــ"زلا طـــــــــسوتم -

 .ةيسردملا ةرادإلا

 نوـــــــــيلم )500( غـــــــــلبم ,ـــــــــ+ب قباـــــــــسلا باوـــــــــنلا ســـــــــلجمب ةـــــــــنزاوملاو ةـــــــــط¯ ا ةـــــــــن¡  تـــــــــصوأ -

 نوـــــــــــموقي يذـــــــــــلا ن]ـــــــــــملعملل زفاـــــــــــحك ؛ميـــــــــــلعتلاو ةـــــــــــيب�¬لا تا"ريدـــــــــــم MـــــــــــLع عزوـــــــــــت ،ھـــــــــــينج

 ن]ماـــــــعلا MـــــــLع ةـــــــعزوم ھـــــــينج راـــــــيلم )1( عـــــــقاوب كـــــــلذو ،ر"وـــــــطتلا لـــــــحارم �ـــــــ� سvردـــــــتلاب

 لوألا ن]فـــــــــــــــصلاو لاـــــــــــــــفطألا ضاـــــــــــــــ"ر Gـــــــــــــــßلعمل كـــــــــــــــلذو ،2019/2020 ،2018/19 ن]يلاـــــــــــــــملا

 ر"وــــــــــطتلا �ــــــــــ� لخدــــــــــت Gــــــــــiلا فوفــــــــــصلا MــــــــــLع ءارــــــــــجإلا اذــــــــــc يرــــــــــسvو  .ي3ادــــــــــتبالا يaاــــــــــثلاو

ــــــــــعابت  تاذ نــــــــــم ددــــــــــصلا اذــــــــــ�� ةيــــــــــصوت رادــــــــــصتسا مزــــــــــلي ھــــــــــنأ راــــــــــبتعالا �ــــــــــ� ذــــــــــخألا عــــــــــم ،اً

  .مئاقلا باونلا سلجمب ةن¡Iلا

 يعماجلا لبق میلعتلاب ةیجولونكتلا ةینبلا ریوطت-د

 تالصو( ماعلا يوناثلا ميلعتلا سرادم عيم¡  ةيجولونكتلا ةيتحتلا ةي�بلا ليصوت مت -

 زcانت زاجنإ ةبس�̧و ،ةسردم )2415( ددعل كلذو )سرادملل ةيلخادلا تا�بشلاو ،�ñيافلا

 .يوناثلا ةلحرم سرادم نم ةسردم )2221( ددعل ط̧رلا طخ ليصوتو ،)97%(

 .يوناثلا ميلعتلا ةلحرم لوصفل ةيلعافت ةشاش )37000( ددع �]فوت مت -

�إ 1/1/2020 نم ة�¬فلا لالخ )تلباتلا( �¿ول رتويبمك زاOج )1.300,000( ددع �]فوت -M 

 ة"وناثلا ةلحرملا بالطل 30/9/2020

 لثم ،ßGلعلا ثحبلا �� ة"ولوألا تاذ تاصصختلا �� ثحبلا وحن ھجوتلا راطإ ��و -

 ،ةثيدJ او ةردانلا ةيجولونكتلاو ،ةيسدنOلا مولعلاو ةايJ ا مولعل ةقيقدلا تاصصختلا

 ن]فوفكملا بالطلل ناسaإلل ةيلخادلا مس¡ ا ةزOجأل تامسجم جاتن¢و ميمصت مت دقف

 ب¦سl الو ،ةئÝبلل ةقيدص داوم نم ماعلا ميلعتلا سرادمو ،ةصا¯ ا ةيب�¬لا سرادمب

 ،ةيجولويبلا تانيعلا نم ةعومجم جاتن¢و ميمصت اًضيأ مت امك ،اOمادختسا دنع اًرارضأ

 .ةيناويJ او ةيتابنلا ةيل¯Iل ءاوس ة"رOجم ةح"رش )1370( ددعو

 .ةيميلعl ةينوتركلا ةيجمرب )163( ددع جاتنإ -

  .نوتركلا مالفأو كيفار¡ ا نم )178( ددع جاتنإ -

 .ةيميلعتلا ويديفلا مالفأ نم )80( ددع جاتنإ -

 ةرازولا عقوم LMع ةيلعافت ةصح )2246( ددع ثب -

 LMع ةيلعافتلا صصIJل رشابملا ثبلا ةع¤اتم �� ن]ل¡ýملا ة"وناثلا ةلحرملا بالط ددع -

 .بلاط )17060( ددع ةرازولا عقوم
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 قيقحتو ةنيعم تاراOم بلاطلا باسكإ LMع مئاقلا )2.0( ديد¡ ا ميلعتلا ماظن قيبطت مت -

 ،)%100( ھيف زاجنإلا ةبسa تلصو ثيح ؛لافطألا ضا"ر ةلحرمب انئانبأل ملعتلا ةعتم

 .)%50( ي3ادتبالا ميلعتلا �� ديد¡ ا ميلعتلا ماظن قيبطت �� زاجنإلا ةبسaو

 ب"ردت متو .)جمانرب2( ايجولونكتلا فيظوت لاجم �� ةي¦"ردتلا جما�ñلا ددع -

 )500( ددع ب"ردت مت امك  .ةيميلعتلا ةيلمعلا �� ايجولونكتلا فيظوت LMع ملعم1000ددع

 ةصنم مادختساو.online ةيميلعتلا ةيلمعلا �� ايجولونكتلا فيظوت LMع بردتُم

Edmodo لع ةي¦"ردتلا تارودلا نم ديدعلا ميظنتوâع ا�LM ة"ريدملاو ةسردملا ىوتسُم. 

 ،Edmodo classrooms، Zoom :جمارب LMع ىرخألا تاب"ردتلا ضعبل ةفاضإلاب

Microsoft teams 

  .ميلعتلا �� ايجولونكتلا فيظوتو جمد LMع بردتم )44084( ددع ب"ردت مت -

 رداj تا"وتسمل يفيظولا ملسلا نمض ��7¬لا جمارب LMع ملعم )فلأ 70( ددع ب"ردت مت -

 .ن]ملعملل ةينOملا ةيميداjألاب online ردا�لا LMع ن]كس8لا جمارب-ن]ملعملا

 صاخ مسقب ا�øايب درو دقف :ةيجولونكتلا ةي�بلا ر"وطت نم FGفلا ميلعتلا صخي اميف -

 جمان�ñلا اذc نم FGفلا ميلعتلا ر"وطتب

 ةیمألا ةلكشمل يدصتلا-ـھ

jسملا ناèا جمانرب نم ن]لوألا ن]ماعلا لالخ فد� Jنطاوم ن]يالم )4( ددع ةيمأ وحم ةموك، 

�إ لوصولل اًسÝسأت كلذو ؛اq"ونس نطاوم يaويلم عقاوبM cا�¬فالا رفصلا فدÞµG )7%( نم 

 ةيمنتلا ةيجيتا�¬سا" فد�èسم قفو كلذو ،2022 ماع ةيا��ب ،ن]يمألا ن]نطاوملا دادعأ

 .2030" رصم ة"ؤر :ةمادتسملا

 لالــــــــخ نــــــــم كــــــــلذو ،نطاوــــــــم )فــــــــلأ 741( م�èــــــــيمأ وــــــــحم مــــــــت نيذــــــــلا ن]نطاوــــــــملا ددــــــــع غــــــــلب -

  :ةيلاتلا تايلاعفلا

o اوح ةيمألا وحم جمارب ذيفنتل ةمدختسملا لوصفلا ددع غلب� لصف )فلأ 116( �

lيلعßG. 

o ردت جمانرب )1100( ددع ذيفنت مت":G جوملاو ن]ملعمللO[ع ن]مئاقلا نLM جOوحم دو 

 .تاظفاJ©اب ن]فد�èسملا ن]نطاوملا ةيمأ

o ل ةيمالعإلا تاودنلاو لفاوقلا ددعOولا عفرل ةيمألا وحم ةئيÍ� ةروطخب �±مت¡©ا 

  .اًب"رقت ةودنو ةلفاق )3570( ةيمألا

o   ل مت نيذللا ةيمألا نم ن"ررحتملا ددعOش رادصإ مOلا تاداOعورف لالخ نم ،ةئيOعم ا 

  ةداOش )39609( ��اوح ةك"رشلا تاO¡ ا
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o زايتجا مت نيذلا ددعcا ةدايقل ةيلودلا ةصخرلا تارابتخا م Jآلا بسا�� )ICDL(، 

نطاوم )554( رابكلا ميلعتل ßGيلقإلا زكرملاب
ً

  .ا

  ةیمألا وحم دوھجل يفیكلا زاجنإلا

 زكارملل ن]Oجوتملا ن]يمألا رصحب ،"ةJ> نويلم 100" ةسائرلا ةردابم مخز نم ةدافتسالا -

�إ مâ�Oجوتو ةكراشملا ةيùJلاM ةيمألا وحم لوصف.  

 زكارملل ن]Oجوتملا ن]يمألا رصحب ،"ةماركو لفا�ت" ةسائرلا ةردابم مخز نم ةدافتسالا -

�إ مâ�Oجوتو ةكراشملا ةيùJلاM ىرقلاب ةيمأ وحم لوصف حتفو ،ةيمألا وحم لوصف 

 .ةفد�èسملا

 لوصف حتف مت ثيح ،ةظفاحم )11( ددع �� تذفن iGلاو ،"ةم"رك ةايح" ةردابم �� ةكراشملا -

 .ة"رق )100( ددع¤ ةيمأ وحم

 يف كلذو ،اMیونس سراد )فلأ 600( ددع ةیمأ وحم ةرازولا فدھتست ،)%7( يضارتفالا رفصلا فدھ قیقحتلو
  .ةئیھلل ةحاتملا ةیرشبلاو ةیلاملا دراوملا ءوض

 

 زییمت نود عیمجلل میلعتلا ةحاتإ :يناثلا يعرفلا جمانربلا
 3/7/2018 خ"راتب ھنع نالعإلا مت يذلا ةموكJ ا جمان�ñل ةيجيتا�¬سالا فادcألا تنمضت

 عيم¡Iل ميلعتلا ةحاتإ جمانرب صخي اميفو )يرصملا ناسaإلا ءانب( يaاثلا �¹يتا�¬سالا فدOلا

 :�Lي امكو ةيسردملا يaابملا ءاشa¢و \]يمت نودب

 iÙح 2018/2019 نم ةيادب لصف فالآ )10( يونس لدعمب لصف فلأ )40( ددع ءاشaإ -

 نم ةيادب فد�èسملا ةدا"زب ءارزولا سÝئر ديسلا تا�âجوتل اقبطو ...2021/2022

�إ 2019/2020M )15( عو ... يونس لصف فلأLM كألا قطانملاب نوكت نأ ةاعارم متي نأ=� 

 اOعvزوت �� ةيفارغ¡ ا ةلادعلا �]فوت عم اًجايتحا

  ن]قوفتملا سرادم اذكو ةينابايلا ة"رصملا سرادملا ءاشaإ �� عسوتلا -

 ةيجولونكتلا سرادملا /ةصا¯ ا ةيب�¬لا سرادم /لافطألا ضا"ر لوصف( ددع ةدا"ز -

  )ةينفلا

 :ددصلا اذc �� نآلا iÙح هزاجنإ متأم

 عورشم )2305( ددع لوصفلاو سرادملا يaابملا ءاشaإ لاجم �� هزاجنإ مت ام ��امجإ غلب -

الصف )37686( ��امجإب
ً

 دنبل ةررقملا تادامتعالا نم )%100( تغلب ذيفنت ةبس�̧و 

 :يlآلا تاءاشaإلا هذc تنمضتو .سرادملا ءانب �� رامث8سالا
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o امجإب اًعورشم )790( ددع� دشألا ىرقلا þ اصل لصف )11100( ددع �

�وأ ةلحرم ةم"رك هايح ةردابم ىرقو جايتحاM 

o اصل لصف )6736( ددع þ لافطألا ضا"ر 

o امجإب عورشم )8( ددع� ةصا¯ ا ةيب�¬لا þ اصل لصف )105( �

o اصل لصف )1682( ددع¤ عورشم )79( ددع þ فلا ميلعتلاFG 

o إ متaامجإ لصيل ةيناباي ة"رصم ةسردم )12( ددع ءاش��إ سرادملا ددع �M 

 ددع نم ءا�èنالل لمعلا ٍراجو ،نآلا iÙح مcذيفنت نم ءا�èنالا متو ،ةسردم )50(

 .ةسردم )7(

o cإ ةفاضإلاب اذ�M اس امcعمت¡©ا ھب م �� cلا¡©ا اذ:  

الصف )111( ددع �]فوت �� ةيعمت¡©ا ةكراشملا تمcاس ثيح §
ً

 اqيعمتجم 

�إ ةفاضإلاب ،اًديدجM لخاد ةأش�م لافطألا ضا"ر ةعاق )263( ددع 

 نم ا�<انب مت iGلا يدادعإلاو ي3ادتبالا سرادملا ددع ءان̧و ،تايعم¡ ا

 .ةسردم )80( عقاوب يaدملا عمت¡©ا

 )28( ددعل ةيتحتلا ةي�بلا ةنايص لمع¤ ةيعمت¡©ا ةكراشملا تماق امك §

 )يوناث-يدادعإ-ي3ادتبا( ةسردم

 دجتسملا انوروك ةحئاج تايعادت ا�èضرف iGلا �Íامتجالا دعابتلا ةل�شم LMع بلغتللو -

covid-19، تاصنم دادعإ مت دقف lتاونق صيصخت اذكو ،ةينو�¬كلإ ةيميلع lةيميلع 

 .دع¤ نم ن]ملعتملاو ذيمالتلا ملعl ضارغأ مدختل ؛ةينو"زفيلت

 ءاقترالا ضارغأ ةمد¯  ةصص¯©ا ةيميلعتلا ةي�بألا ةحاتإ �� عسوتلا صخي اميفو -

 ءاشaإ �� عسوتلل ةدمتعملا ةيلاملا دراوملا يفت ملف ،لافطألا ضا"رب ��امجإلا ديقلا تالدعمب

�إ ةفاضإلاب اذc ،ضرغلا اذc مدخت لوصفM ارألا رفاوت مدع ةل�شمÞµG لاiG ھيلع نكمي 

�امجإلا ديقلا ةدا"زب فد�èسملا قيقحت متي مل مث نمو ،ةفلت¯©ا تاظفاJ©اب ءانبلا� �� 

  .لافطألا ضا"ر

 LMع مسحو ٍدج ل�ب لمعl ةيميظنتلا ا�£ا"وتسم ةفا�ب ةرازولا نأ ،ركذلاب ريد¡ ا نمو -

 ن]قحتسملاو نيديفتسملا ن]ب ةيميلعتلا دراوملا عvزوت �� ةلادعلاو ةاواسملا أدبم خيسرت

 تناj ةيلام ةروص �� دراوملا هذc تناj ءاوس ،يرصملا رطقلا عو̧ر عيمج �� ميلعتلا ةمد¯ 

 عيمج ن]ب ة̧راقتملا ��اصلاو ��امجإلا ديقلاب ةصا¯ ا ةيميلعتلا تارشؤملا @:نتو .ةي�يع مأ

  .قايسلا اذc �� ققحت امب تا"ريدملا

 نم ةيميلعتلا يaابملل ءاشaإلا تايلمع �� صا¯ ا عاطقلا ةمcاسم صخي اميف ،كلذك -

 .... :مت دقف ،PPP صا¯ او ماعلا ن]عاطقلا ن]ب ةكارشلا ةيلآ لالخ
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 ددع LM ةبIوملاو قوفتلل اًزكرم )52( ددع ءاش>إ مت دقف ن6قوفتملا نم تائفلا ملع) معدلو -

 .ةصاYZا ةيبVWلا ماعلا ميلعتلا بالطل ةظفاحم )20(

  - :ايجولونكتلاو تايضا"رلاو مولعلا �� ن]قوفتملا سرادم نم ةديدج ةعفد ةحاتإ

 مولعلا ةفاقث رشa حي8ت iGلا ن]قوفتملل   STEM ماظنب لمعl ةسردم )15( معد   رارمتسا -

�إ سرادملا ةدا"ز فد�èسملا ناj ،عادبإلاو را�تبالاوM )27( اب ةسردم©Jلدعمب ،تاظفا 

 )2( ددع ةحاتإ LMع لمعلا ٍراجو ،ةسردم )19( سرادملا هذc غلب دقو ،ةظفاحم /ةسردم

  .ن]تسردم

 - :لينلا سرادم ءاشaإ �� عسوتلا

 سرادم 5 ا��م µG´ائرلا فيل�تلا نم لينلا سرادم )9( ددع ةراد¢و ليغشlو \]Oجتو ءاشaإ -

 ،ةديد¡ ا ناوسأ ،ةديد¡ ا ھبيط ،ةديد¡ ا طويسأ ،ةديد¡ ا طايمد ،تاداسلا ندمب

 ةديدج سرادم )4( و ،µG 2018/2019´اردلا ماعلا لالخ ةيميلعتلا ةمد¯ ا تلخد

 ةيميلعتلا ةمد¯ ا تلخد دياز خيشلاو قورشلاو )ن]مسايلاو سلدنألا( ةديد¡ ا ةرcاقلاب

 .µG 2019/2020´اردلا ماعلا لالخ

  - :ةينابايلا ة"رصملا سرادملا نم حاتملا ددعلا ةدا"ز

�إ ةينابايلا سرادملا ددع تلصو -M )41سملا نمو ،ةمئاق ةسردم )èةسردم )13( حتف فد� 

الصف )322( لدعمب ةيناباي ة"رصم
ً

 ماعلا �� اًبلاط )12880( تغلب ةيباعي8سا ةقاطب 

20/2021. jسملا ناèإ سرادملا هذ�� لوصولا فد��M نم �]خألا ةيا��ب ةسردم )100( ددع 

 �]فوتل طيطختلاو ةيلاملا يlرازو عم قيس�تلا LMع ةرازولا لمعlو ،��اJ ا ةموكJ ا جمانرب

  .ھنم ن]يقبتملا ن]ماعلا لالخ فد�èسملا قيقحتل ة̧ولطملا ÞµGارألاو ةيلاملا تادامتعالا

 - :ةيموكJ ا ةيلودلا سرادملا ثادحتسا

 .لخدلا يطسوتمل ة\]متم ةيموكح ةيلود ةسردم )13( ددع ءاشaإ مت ثيح -

 "IBO" ةيلودلا ا"رول�بلا ®انم قيبطت عب8ي لوألا ،®انملا نم ن]عون سرادملا هذc قبطت -

 خ"رات( جارعملاب ةيلودلا ة"رصملا ةسردملاو ،دياز خيشلاب ةيلودلا ة"رصملا ةسردملا �� كلذو

 يaاثلاو ،)2018/2019 ءاشaإلا خ"رات( عمجتلاب ة"رصملا ةسردملاو ،)2014/2015 ءاشaإلا

 ـب ةيلودلا ة"رصملا ةسردملا مcو سرادم )10( ددع �� "IG" ةيك"رمألا ®انملا سvردت عب8ي

 ،رصن ةنيدم ،طايمد ،ة"ردنكسإلا ،اطنط ،ةروصنملا ،ديعس روب- ،روبعلا ،قورشلا{

 ،}ر̧وتكأ

 .2020/2021 ماعلا �� ةيموكح ةيلود سرادم )3(ددع ءانب فد�èسملا نم -
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 - :"ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادم" ةينفلا سرادملا نم ةديدج ةيعون ءاشaإ

 .ةيمنتلا ءاjرش عم نواعتلا لالخ نم ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادملا ةحاتإ -

-  lةيباعي8سا ةقاطب لصف )190(ددع لداع� امب ةيجولونكت ةسردم )11( ددع ليغش 

 .اًبلاط )4560(

 ةيباعي8سا ةقاطب لصف )150( ددع لداع� امب سرادم )10( ددع ءاشaإ فد�èسملا نم -

 .2020/2021 ماعلا �� بلاط )3600(

  بلاط )فلأ 1435( ��امجإ ددع¤ لحارملا عيمجب بالطلل ةي�يمأتلا ةياعرلا ةحاتإ �� عسوتلا
 

 .بلاط )فلأ 20( ةبلطلا LMع ن]ماتلا نم نيديفتسملا بالطلا ددع -

  .بلاط فالآ )604( ةيعامتجا ةناعإلا نم نيديفتسملا بالطلا ددع -

 .اًبلاط )764( ز¡D ةبسa / جالعلا نم نيديفتسملا بالطلا ددع -

 .اًبلاط )47( ماروأ / ركس نم نيديفتسملا بالطلا ددع -

 ةيماظنلا ميلعتلا سرادم �� ةصا¯ ا تاجايتحالا يوذل ةيميلعl ةصرف ةحاتإ

اليكوو ي3اصخ¢و ملعم )42000( ددع ب"ردتو ليcأت -
ً

2018/2019 ��املا ماعلا لالخ ريدمو ، 

  .جمدلا سرادمب ةصا¯ ا تاجايتحالا يوذ عم لماعتلل

 سرادمب ةطيس¦لا تاقاعإلا يوذ عم لماعتلا LMع اًملعم )26367( ددع ب"ردتو ليcأت -

  20202019/ جمدلا

 سرادمب ي3اصخ¢و ملعم )24088( ددع ن]نمضتم ،ي3اصخ¢و ملعم )26609( ددع ب"ردت -

 ةيب�¬لا سرادم نم ن]ملعم )2010( ددعو ،ةينابايلا سرادملاو ةجمادلا ماعلا ميلعتلا

 ةيميداjألا نم دحوملا يراشإلا سوماقلا LMع TOT ةراشإ بردم )400( ددعو ،ةصا¯ ا

 ن]̧وcوملا بالطلا فاش8كال ؛يjذ ملعlو ن]̧وcوم لوؤسم )79(و ،ملعملل ةينOملا

 .ةقاعإلا �Eودزم عم لماعتلا LMع ةصاخ ةي̧رت ملعم )32( ددعو ،سرادملاب

 تاقاعإلل ةصا¯ ا ةيب�¬لاو ،جمدلا جمارب LMع ةصاخ ةي̧رت ملعم )5400( ددع ب"ردت -

 ةرازوو ،ن]ملعملل ةينOملا ةيميداjألا عم نواعتلاب كلذو ،ة"ركفلاو ،ة"رصبلاو ةيعمسلا

 .تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا

 .ي�رعلا ملاعلاو رصم �� ةرم لوأل ةراشإ بردم )60( دامتعا -

 ،وش اتادو ،بوساح ةزOجأ )5( ددع¤ ة"ركفلا ةيب�¬لا سرادم نم ةسردم )125( ددع معد -

 .تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالا ةرازو عم نواعتلاب ةسردم ل�ل ةكبشو ،ةع¤اطو
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 معدلا لمش� امك ،دحوملا ةراشإلا ةغل سوماقب اcدادم¢و مصلل ةسردم )199( ددع معد -

 ةراشإلا ةغل سوماقو ،وش اتادو ،ةع¤اطو ،بوساح زاOج )2( ددع¤ ةسردم لj د"وزت

 .دحوملا يaو�¬كلإلا

 ءادن ةيعمج عم نواعتلاب ةجودزملا ةقاعإلا يوذل لصف )11( ددع ليغشlو سÝسأت -

 ،مويفلاو ،ةي̧رغلا تاظفاحمب كلذو ،ةيك"رمألا \æك�]ب ةسردمو ،ة"رصب عمسلا تاقاعإلل

 .ة\]¡ او ،ةرcاقلاو ،ةي̧ويلقلاو ،ف"وس FĢو

 .ةقاعإلا يددعتمو �Eودزم بالطلل سvردتلاو لماعتلا ةيفيك LMع ملعم )100( ددع ب"ردت -

 FGبب ن]فوفكملل رون دOعمو ،سvوسلاب ة"ركفلا ةيب�¬لاو مصلل سرادم )3( ددع ر"وطت -

 .م�£ءافك عفرل ؛ةIJسملا تاوقلل µG´دنOلا عاطقلا لالخ نم ،ف"وس

 تا"وتسملا نم ددع LMع تاظفاJ©ا عيمجب ةي�âفرتو ةيضا"ر تالوطب ةطخ �ñكأ ةماقإ -

 ةي̧رت بلاط )75000( ا�� كراش ةلوطب )900( ددع تنمضت ،ة"روOم¡ او ةيميلقإلا ةيلJ©ا

 .ن6̀وIومو ،جمدو ،ةصاخ

 فد�� ؛2019 ماع ناضمر نم رشاعلاب ةصا¯ ا تاجايتحالا يوذل ßGيلعl \]مت زكرم حاتتفا -

 LMع ةمئاقلا رداوكلا ب"ردتو ،ةصا¯ ا تاجايتحالا يوذل ةمدقملا تامد¯ ا ىوتسم عفر

قفو مOعم لمعلا
ً

 ثيدحتو ،رومألا ءايلوأل تاراش8سا ميدقتو ،ةيملاعلا جما�ñلا ثدحأل ا

 .ةصا¯ ا تاجايتحالا يوذ عم لمعلل ةيدرفلاو ةي¦"ردتلا جما�ñلا

�إ ،µG 2015´اردلا ماعلاب بلاط )4000( نم جمدلا بالط ددع ةدا"ز -M )83000( ماعلاب 

املع ،ة"روOم¡ اب ةيساردلا لحارملا عيمجب µG 2019/2020´اردلا
ً

 سرادملا عيمج نأب 

 .ةجماد رصمب

 ريدمو ،ي3اصخاو ،ملعم )10000( ددع تفد�èسا تاظفاJ©ا عيمجب ة"وعوت تاءاقل دقع -

 .جمدلاب ةيعوتلل ؛ةسردم

 كلذو ،تاظفاJ©اب ملعم )51800( ددعل ةصصختملا ةي¦"ردتلا مزJ ا نم ددع ذيفنت -

 ،)فسÝنويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ،ة"رصملا تاعما¡ ا عم نواعتلاب

 طط¯ ا عضوو ،ةقاعإلا يوذ سايقو صي¯lÿ جمارب LMع ن]ملعملل ةينOملا ةيميداjألاو

 ،ةيعوتلا تالمح دادع¢و ،ةعفترملا ةفاثكلا تاذ لوصفلا ةراد¢و ،تاراOملا ةيمنتو ،ةيدرفلا

 ،ةقاعإلا يوذل سvردتلا �� ةثيدJ ا تايجيتا�¬سالاو ،ةبسانملا ةيميلعتلا لئاسولا ذيفنتو

 .يروس8نم تاودأ مادختساو

 ةلوفطلل يموقلا سل¡©ا عم نواعتلاب ن]جمدملا بالطلل ةيفصاللا ةطشaألل ليلد دادعإ -

 .ةمومألاو

 .فسÝنويلا عم نواعتلاب ن]جمدملا بالطلل تابتكملاو ،ةيضا"رلا ةطشaألل ليلد دادعإ -
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 .رصمب جمدلا بالطل �Íون ءاصحإ لوأ ذيفنت -

 :يlآلا لالخ نم كلذو ،بالطلل ةطيJ©ا ةيعيبطلا ةئÝبلا \]Oجت -

o   سأتÝو سlاقلا تاظفاحمب رداصم ةفرغ )500( ددع ليغشcة"ردنكسإلاو ،ةر، 

 عم نواعتلاب انقو ،جاcوسو ،طويسأو ،حورطمو ،طايمدو ،ة�]حبلاو ،ةي̧رغلاو

 .ذيملتلا حالس ةسسؤمو ،يراتورلا ىدانو ،فسÝنويلا ةمظنم

o   300( ددع د"وزت( ا فلتخمب جمد ةسردم©Jددع¤ تاظفا )ج )2Oبوساح زا، 

 تالاصتالا ةرازو عم نواعتلاب كلذو ،رداصم فرغك لمعلل ةاونك وش اتادو ،ةع¤اطو

 .تامولعملا ايجولونكتو

o جتO[\ يوذ نم انئانبأل مزاللا معدلا �]فوت فد�� ؛رداصم ةفرغ )500( ددع 

 .ةصا¯ ا تاجايتحالا

o يوذ عم لماعتلل ؛ة"و̧رت ةدايقو ي3اصخ¢و ملعم )70000( تاردق ءان̧و ب"ردت 

 ،تالاصتالا ةرازو عم نواعتلاب ةصا¯ ا ةيب�¬لا سرادمب كلذكو ،ن]جمدملا ةقاعإلا

 ةيميداjألاو ،ة"رصملا تاعما¡ او ،)فسÝنويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو

 .ةقاعإلا يوذ سايقو صي¯lÿ جمارب LMع ن]ملعملل ةينOملا

o امجإ غلب� �� اً̧ردتم )950( يjذلا ملعتلاو ن]̧وcوملا ةبيقح LMع ن]̧ردتملا ددع �

2019/2020 

o ع ب"ردتلل نيديفتسملا بالطلا ددع لصوLM راشملاvاًبلاط )1088( ةيملعلا ع 

 ةيفاشكتسالا زكارملاب

 
 میلعتلا تاجرخمو مظن ةیسفانت :ثلاثلا يعرفلا جمانربلا

 

 �Gاضيل يرصملا ßGيلعتلا جر¯©ا ةيسفانت ن]سحت لجأ نم ةثÝثح اًدوOج ةرازولا تلذب -

 جمانرب هردصي يذلا ��ودلا ةفرعملا لاجم يفف .مدقتملا ملاعلا لود تاجرخم نم ھئارظن

  .اًزكرم )11( رادقمب ��ودلا ا�Jيترت �� رصم تمدقت ثيح ؛UNDP ي3امنإلا ةدحتملا ممألا

 مولعلا تالاجم �� ��ودلا ىوتسملا LMع ا��الط ةيسفانت ن]سحت LMع ةرازولا تصرح ،كلذك -

 جتاون سايق �� ةصصختملا ةيلودلا تارابتخالا ضو¯  مOليcأتب كلذو ،تاّيضا"رلاو

 ةقباسملا نم ة�]خألا ة¯�ýلا �� رصم تكراش دقو ،PIRLSو ،iG TIMSSقباسم لثم ملعتلا

  .تايصوتلاو جئاتنلا دصر ٍراجو ،TIMSS �� 2019 ةيلودلا



 16 

- c2.0( ةديد¡ ا �±ما¡ ا لبق ميلعتلا ةموظنم ميلعتل رصم عورشم قالطإ مت دقو ،اذ( �� 

 �JL©ا نيديعصلا LMع قاطنلا ةعساو ةداش¢و اًحاجن ةموظنملا هذc تقال دقو ،2018 ماع

�ودلاو�.  

 ناcذأ �� اOخيسرتو اOميcافمو ةمادتسملا ةيمنتلاب �Íولا رشLM aع ةرازولا تصرح امك -

 ةفسلفو ركف معدي امب ةفلت¯©ا ةيميلعتلا لحارملا ®انم عيمج ر"وطت مت ثيح ،ن]ملعتملا

 تاسراممو دوOج معدل ،ءارض¯ ا عvراشملا ضارعتسا لالخ نم كلذو ،ةمادتسملا ةيمنتلا

  .ةئÝبلا LMع ةظفاJ©ا

 

 ينفلا میلعتلا ریوطت :عبارلا يعرفلا جمانربلا
 دمتعiG lلاو ،FGفلا ميلعتلا ر"وطتل ةلماشلا ةيجيتا�¬سالا قيبطت 2018 �� ةرازولا تأدب -

  :ةيلاتلا تازكترملا LMع

o لا ةمءالمñانملا ر"وطت ق"رط نع ،لمعلا قوس تاجايتحال ةيساردلا جما�® 

 زكرتو .لمعلا قوس �Lثمم عم قيس�تلاو رواش8لاب تاراد¡ ا ةي¡²نم بسح

cع ةي¡²نملا هذLM ملل بلاطلا باس8كاOملا تاراOة̧ولطملا ةين �� cقوسلا هذ، 

 .فراعمو تايكولس نم ا�� طبتري امو

o فلا ميلعتلا جمارب ةدوج نامضFG دامتعاوcج ق"رط نع اOةلقتسم ة 

o أتو ب"ردتcلعم ليßG فلا ميلعتلاFG عLM امو تاراد¡ ا ةي¡²نم lنم ھمزلتس 

lبالطلا مييقت ةموظنم �� �]يغ 

o فلا ميلعتلا ر"وطت �� صا¯ ا عاطقلا كارشإFG إ ق"رط نعaنم ةكبش ءاش 

 LMع صا¯ ا عاطقلا تاسسؤم عي¡lÿو ،ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادم

 تالا¡©ا �� ةيعاطقلا تاراOملا سلاجم نم ددع ءاشaإ �� ةمcاسملا

 .ةفلت¯©ا ةيداصتقالا

 
�إ ةنOم )48( ®انم ل"وحت نم µG 2020-2021´اردلا ماعلا ةيادب �� ةرازولا ت�èنا -M ماظن 

 ل"وحت نم ءا�èنالا مت امك ،ñ� 2019مت¦س �� ا��م ةنOم )36( ®انم ل"وحت مت دقف ،تاراد¡ ا

 )105( ددع �� ةروطملا ®انملا هذc قيبطت مت"و .ñ� 2020مت¦س �� ىرخأ ةنOم )12( ®انم

 LMع ن]ملعملا فألآ ب"ردت مت دقو ،بلاط )فلأ 55( نم برقي ام ا�� سردي ةينف ةسردم

 ةي¡²نم بسح ةروطملا ®انملا عم مءالتتل ؛مييقتلاو ملعتلاو ميلعتلا قرط ر"وطت

 باس8كا نم ققحتلا عم مءالتتل بالطلا م"وقت بيلاسأ ر"وطت اًيلاح يرجي امك ،تاراد¡ ا

   .لمعلا قوس تاراOمل بلاطلا
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 نامضل ةينطولا ة"رصملا ةئيOلا ءاشaإ نوناق عورشم ةغايص نم لعفلاب ةرازولا ت�èنا -

 ءارزولا سلجم قفاو دقو ،)ناقتإ( G&ملاو FGفلاو FGقتلا ميلعتلا جما�ñل دامتعالاو ةدو¡ ا

�إ اًب"رق ھتلاحإ رظتنملا نمو ،نوناقلا عورشم LMع ñ� 2020مت¦س 22 خ"راتب ھتسلج ��M 

 ناقتإ ةئيc نوناق عورشم دادعإ بلطت دقو ،هرادص¢و ھتشقانمل  رقوملا باونلا سلجم

 ميلعتلا ةدوج نامض لاجم �� ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نع تاساردلا نم ديدعلا ءارجإ

 تزرحأ iGلا لودلا اذكو ،ةعفترملا ةيسفانتلا تارشؤم تاذ لودلا �� G&ملاو FGفلا ب"ردتلاو

 هذc ت8بثأ .ا��ابشل لمعلا قوس تاراOم باسكإ لاجم �� ة�]خألا تاونسلا �� اًمدقت

 LMع زكري بولسأب G&ملاو FGفلا ب"ردتلاو ميلعتلا جمارب ةدوج نامض ةيمcأ تاساردلا

 جما�ñلا ةدوج نامض نع فلتخي يذلاو ،لمعلا قوس تاراOم باس8كا نم دكأتلا

  .ßGيداjألا ع¤اطلا تاذ ةيساردلا

 
 ةيميداjأ ءاشaإ نأش¤ ءارزولا سلجم سÝئر رارق عورشم ةغايص نم لعفلاب ةرازولا ت�èنا -

الك عم لصاوتلا ٍراجو ،FGفلا ميلعتلا ßGلعمل
ً

 ميظنتلل يزكرملا زاO¡ او ،ةيلاملا ةرازو نم 

 .ةيميداjألا هذc ءاشaإل مزاللا µG´اسألا ل"ومتلا �]فوتل ةرادإلاو

 
 ءاشaإ ق"رط نع FGفلا ميلعتلا ر"وطت �� صا¯ ا عاطقلا تاسسؤم كارشإ �� ءدبلا -

 لثمت iGلاو ،ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادم نم ةكبش ليغشlو ءاشaإل ةرازولا عم تاjارش

 ايجولونكت سرادم )3( ليغشlو ءاشaإ مت دقو ،روطملا FGفلا ميلعتلا سرادمل اًجذومن

 ةعومجم - ةيفونملاب انسvوقب ي�رعلا ابÝشوت :ةيلاتلا تاO¡ ا عم ñ�  2018مت¦س �� ةيقيبطت

 ، ةرcاقلاب ردب ةنيدمب وفارت �¹يإ -ةكرش وكاملإ ةكرش - ةديد¡ ا ةرcاقلاب ىفطصم تعلط

 تاO¡ ا عم ñ� 2019مت¦س �� ىرخأ ةيقيبطت ايجولونكت سرادم )8( ليغشlو ءاشaإ مت امك

الكب ى�رJ ا جاتنإلا ةرازو :ةيلاتلا
ً

 ،انا�"رمأ ةكرش ،مالسلا ةسردمو ناولح ةسردم نم 

 يد"وسلا ةيعمج ،مالسلا ةنيدمب ةيسaرفلا ةراجتلا ةفرغ ،قورشلا ةنيدمب  IBM ةكرش

 دلوج تبجيإ ةكرش ،�Íارزلا رامث8سالل ةيJ اصلا ةكرش ،ةيقرشلاب مجن بريد ةنيدمب

 ايجولونكت سرادم )5( ليغشlو ءاشaإ مت امك ،روبعلا ةنيدمب ةيبcذلا تالوغشملل

 ةكرش ،WE تالاصتالل ة"رصملا ةكرشلا :ةيلاتلا تاO¡ ا عم 2020 ر̧وتكأ �� يرخأ ةيقيبطت

B.TECH ةكرش ،ةئزجتلا ةراجتل  HST  ةكرش ،ايجولونكتلاو ةينو�¬كيلإلا ةمظنألل 

 ددع ��امجإ لصو كلذ̧و ،ة"رصملا نونفلا ةيميداjأ ،ةدا"ر -ةيئاذغلا تاجتنملل ديعسروب

�إ ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادمM )16( إ نم ةرازولا تنكمت امك ،ةسردمaةدحو ءاش 

ال"ومت ترفوو ،ةيقيبطتلا ايجولونكتلا سرادم ةراد¢و ليغش8ل
ً

 ةلدابم جمانرب نم اOل 
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 ةديا\¬م دادعأ سرادملا هذ�� ةساردلل مدقت"و ،تاونس )4( ةدمل ايلاطي¢و رصم ن]ب نويدلا

�إ اOم¡! لصي بالطلا نمM )10( ىوذ نم ةسردم ل�ب ھلوبق طط¯©ا ددعلا فاعضأ 

 امم ،ماعلا يوناثلا ميلعتلاب قاحتلالل مOلcؤت iGلا ةيدادعإلا ةداOشلا �� ةعفترملا عيما¡©ا

�إ مcاسM فلا ميلعتلل ةيعمت¡©ا ةرظنلا ن]سحت �� ةسوملم ةجردFG.        

 
 FÙفلا ميلعتلا ر"وطتل ةيناملالا ةموكJ ا عم ىدملا ةل"وط ةيقافتا ماربا نم ةرازولا تنكمت -

 اينف امعد ةيناملالا ةموكJ ا ا�Jجومب مدقتو ،2018 ر̧وتكأ �M ن]لرب �M ا�âلع عيقوتلا مت

 ميلعتلا ßGلعم ةيميداjأو )ناقتإ( FGفلا ميلعتلا جمارب ةدوج نامض ةئيc نم الكل اqيلامو

�إ جودزملا ميلعتلا نOم ®انم ل"وحتو ،FGفلاM ا مدقت امك ،تاراد¡ ا ةي¡²نم Jةموك 

 ةيميداjأل عورفك اOضع¤ مدختس� ميلعتلا �� \]مت زكرم )27( ددع ءاشaإل امعد ةيناملألا

 ةمعادلا ىرخألا ةيلودلا تاO¡ ا ةكراشم LMع ةرازولا تصرح دقو ،FGفلا ميلعتلا ßGلعم

  .ي�وروألا داحتالا جمانر̧و ةيك"رمألا ةنوعملا ةئيc لثم FGفلا ميلعتلل

 
 كلذو ؛G:عشلا عافدلا تاوق ةدايق عم نواعتلاب يركسعلا سÝسأتلا جمانرب ثادحتسا مت -

 ماظنلا اذc لاخدإ مت ثيح ،FGفلا ميلعتلا بالط ن]ب ءامتنالاو طابضنالا ةيمنت LMع اًصرح

 ھتققح يذلا رcابلا حاجنلل اًرظنو ،ñ� 2019مت¦س �� ن]نب ةيعانص ةسردم )27( ددع ��

cفلا ميلعتلا سرادم ددع ةدا"ز مت ،ةردابملا هذFG لاiG قبطت c126( حبصتل ماظنلا اذ( 

 .ñ� 2020مت¦س نم اًءدب ةسردم

 
 �� يرصملا G&ملا ب"ردتلاو FGفلا ميلعتلا بÝترت ن]سحت �� ةقباسلا تاءارجإلا تمcاس -

 عم نواعتلاب ،UNDPي3امنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب هردصي يذلا يملاعلا ةفرعملا رشؤم

 ،2017 ماع ذنم ةدحتملا ةي̧رعلا تارامإلا ةلودب موتكم لآ دشار نب دمحم �]مألا ةسسؤم

 2018 ماع �M كلذكو ،2017 ماع �� ةلود 138 نم  123 لا¡©ا اذc �� رصم بÝترت ناj ثيح

�إ 2019 ماع نسحتو ،M ت�¬لاÝت�¬لا نسحت مث ،ةلود )138( لصأ نم )113( بÝرذج ب"qا 

�إ لصيلM لالخ اًزكرم )23( رادقمب نسحت ھنأ يأ ؛2020 ماع ةلود )128( نم )80( زكرملا 

    .ةمداقلا ماوعألا لالخ نسحتلا اذc رمتس� نأ عقوت"و ،دحاو ماع

 
 ن]جنايت ميلقإ عم نواعتلاب رصن ةنيدمب ةمدقتملا ةينفلا ةسردملا �� نا̧ول ةشرو ءاشaإ مت -

 �� ةمدقتم ®انمو لماعمو شروب ةسردملا دادمإ مت ثيح ؛ةيبعشلا ن]صلا ة"روOمجب

 هذc مادختسا متÝسو ،ةثيدJ ا تارايسلا ةنايصو ،بساJ ا مادختساب ليغش8لا تالاجم
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 هذc �� ةسما¯ او ةع¤ارلا ةنسلل ةيساردلا جما�ñلا ثيدحت �� ةيساردلا جما�ñلاو تادعملا

 .ةسردملا

 
 ةعبضلا ةنيدمب ة"وونلا ةقاطلا ايجولونكتل ةمدقتملا ةينفلا ةسردملا ®انم ثيدحت مت -

 ،ةي\]لجنإلا ةغللاب ةساردلا فيثكت ق"رط نع ة"وونلا تاطJ©ا ةئيc عم نواعتلاب

 هذ�� ةسما¯ او ةع¤ا رلا تاونسلا بالطل سvردتلل ة"وونلا ةقاطلا ءا�ñخب ةناعتسالاو

                         .ةسردملا

 
  

 


