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 S2.3.5 :مقر ةردابم
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 ةردابملا مسا ةردابملا مقر
S.2.3.5 تانايبلا دعاوقو ةفرعملا رداصم 

 :ةردابملا نع ةماع ةرظن .1

راسملا  زمر ةردابملا هل عبتت يذلا يجيتارتسالا راسملا   
S2 ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا  

 فدهلا  زمر
جمانربلا  زمر ةردابملا همدخت يذلا يجيتارتسالا فدهلا  يجيتارتسالا  ةردابملا همدخت يذلا  جمانربلا 

G2 ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا تاجرخم ةدوج ىوتسم عفر S2.3 ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت 

 )رهش( ةردابملا ةدم ةردابملا ريدم ةردابملا ذيفنت نع ةلوؤسملا تاهجلا / ةهجلا

يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو تابتكملا نوؤش ةدامع    60 

   :ةردابملا نع ةذبن .2

 ةردابملل رصتخم فصو

يفرعملا جاتنإلا ةيافكو ةدوج نامضل ةيميلعتلا ةيلمعلا ريوطتو ةيثحبلا تاجايتحالا ةيبلتو نيديفتسملا ةبرجت زيزعت يف ةدامعلا رود معدل تامولعملا دعاوقو رداصمب ةمادتسملا ةفرعملا ةيمنت  
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 :تافدهتسملاو ءادألا تارشؤم .3
 رشؤم زمر

 ءادألا
(PI) 

 ءادألا تارشؤم
(PI) 

 عبر -يرهش( راركتلا
 يونس فصن -يونس

 )يونس -
 فدهتسملا ساسألا طخ

2023 
 فدهتسملا

2024 
 فدهتسملا

2025 
 فدهتسملا

2026 
 فدهتسملا

2027 

PI-175 رداصم عونتو ةيافك نع نيديفتسملا اضر ةبسن 
 %90 %85 %82 %80 %77 %75 يونس عبر  ةفرعملا

PI-176 10 %8 %6 %4 %2 - يونس عبر  ةيقرولا رداصملا ومن ةبسن% 

PI-177 25 %20 %15 %10 %5 - يونس عبر ةينورتكلإلا تاعومجملا ومن ةبسن% 

PI-178 90 %85 %82 %80 %77 %75 يونس عبر تامولعملا دعاوق نع نيديفتسملا اضر ةبسن% 

 :ةردابملل ةيذيفنتلا تاءارجإلا .4

 ةلوؤسملا ةهجلا طاشنلا / ةمهملا م
 ينمزلا لودجلا

  لوألا ماعلا
2022 

 يناثلا ماعلا
2023 

 ثلاثلا ماعلا
2024 

 عبارلا ماعلا
2025 

 سماخلا ماعلا
2026 

 ةفرعملا رداصم نم نيديفتسملا تاجايتحا رصح 1
  تانايبلا دعاوقو

 تابتكملا نوؤش ةدامع

                    

                     نيديفتسملا تاجايتحا بسانتل تاعومجملا ةيمنت 2

 تاجايتحا قفو تانايبلا دعاوقل تاكارتشالا ديدجت 3
                      ةيثحبلا نيديفتسملا

                     تامولعملا دعاوق مادختسا ىلع نيديفتسملا بيردت 4

 رداصمل ةينفلا تاءارجإلا ىلع نيبوسنملا بيردت 5
 ةفرعملا

                    

                     ةفرعملا رداصمل ةينفلا تاءارجالا مامتإ 6
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 :اهنم دحلا تارايخو ذيفنتلاب ةقلعتملا رطاخملا .5

 عوقولا ةيلامتحا ىوتسم رطاخملا فصو
 ضفخنم/ طسوتم/ يلاع

 ريثأتلا ىوتسم
 ةحرتقملا لولحلا ضفخنم/ طسوتم / يلاع

 ةبتكملل رداصملا ةيمنتو ديوزتلاب ةقلعتم رطاخم
 دروم عم قيسنتلاو ماع لك ةيادب نم ديوزتلل ةيونسلا ةطخلا رارقإ طسوتم طسوتم

 ضراعملا ءانثا ةيفاقثلا تايقحلملاو دمتعم
 تانايبلا دعاوق يف تاكارتشالل ةصصخملا ةينازيملا فعض

 ماع لك ةيادب تاكارتشالاو ديوزتلل ةينازيم صيصخت يلاع طسوتم  ةفرعملا رداصمل ديوزتلاو

 رداصمل ةينفلا تاءارجإلا ىلع نيبوسنملا بيردت مدع
 ةينفلا تاءارجإلا ىلع بيردتلل نيبوسنملل ةيبيردت ةليدب ةطخ عضو ضفخنم ضفخنم  ةفرعملا

   ةفرعملا رداصمل
  


