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 :هيونت

 ةباثمب يھو ،ةیحیضوت فادھأل تعضو لیلدلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تاسایسلاو ةمظنألا نإ
 ظفتحت طسوألا قرشلا ةیلك نأبً املع .يعماجلا مرحلا يف حجانلا بلاطلا ةایحل ةیھیجوت ءىدابم
 .هليدعت وأ لیلدلا اذھ يف نوناق يأ رییغت قحب
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 بلاـطلا لیـلد
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 ةماعلا ةمظنألا :)1( ءزجلا

 تايوتحملا

 10.............................................................................ةیبیحرتلا دیمعلا ةملك.1

 11......................................................................ةیلكلا عم لصاوتلا تامولعم .2

 11.............................................................................ةیلكلا ماسقأ عم لصاوتلل 1.2

 12...........................................................................................ةماع تامولعم .3

 12.............................................................................لیلدلا اذھ مادختسا ةیفیك 1.3

 12............................................................................................ ةیلكلا نع ةذبن 2.3

  12........................................................................... اھمیقو اھتلاسرو ةیلكلا ةيؤر 3.3

 13......................................................................................... نیملعتملا تامس 4.3

 13........................................................................................... ةكيرشلا ةعماجلا 5.3

  14................................................................................. تاداھشلل ةحناملا ةھجلا 6.3

 14............................................. ةكيرشلا ةعماجلا نم ةداھشلا ىلع لوصحلا تاءارجإ 7.3

 15 ...................................................صصختلاب ةصاخلا طورشلاو ةماعلا لوبقلا طورش 8.3

  17...........................................................................................نویلودلا بالطلا 1.8.3

 17............................................................................ ةیساردلا موسرلا عفد ةیلكیھ 9.3

 17.........................................................................   ةیلكلاب قاحتلالا بلط موسر1.9.3

 17................................................................................... ةدرتسم نیمأت موسر 2.9.3

 17.........................................................................................ةیساردلا موسرلا 3.9.3

 18..................................................................... اھطاقسإ وأ داوملا بحس موسر 4.9.3

 19.............................................................................ةیعماجلا بلاطلا ةقاطب 10.3

 19.............................................................نیفظوملاو ةبلطلا نیب تاعامتجالا 11.3

 19........................................................................................تانالعإلا تاحول 12.3

  19...............................................................................نیفظوملا عم لصاوتلا 13.3
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  20.....................................................................................................ايریتیفاكلا 14.3

  20..............................................................................................يحصلا زكرملا 15.3

  20........................................................................................ىمادقلا نوجيرخلا 16.3

  20.................................................................بالطلل ةماعلا تاسایسلاو تاءارجإلا .4

  21..............................................................................................بلاطلا تایلوؤسم 1.4

 22....................................................................................................بلاطلا قوقح 2.4

  22.................................................................................... بالطلل ةیكولسلا دعاوقلا 3.4

 23...................................................................................................طابضنالا اياضق 4.4

 23................................................................................... بالطلا تاملظت ىلع درلا 5.4

 24 ............................................................. ةیتامولعملا رداصملل لوؤسملا مادختسالا 6.4

  25.....................................................................................ةیلكلا قفارم لمع تاقوأ 7.4

  26.................................................................................ماعلا يسیسأتلا جمانربلا .5

  26..................................................................................جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم 1.5

  26..................................................................................جمانربلا ةسارد نم ءافعإلا 2.5

  27.......................................................................................ىوتسملا ديدحت رابتخا 3.5

 28..........................................................................ماعلا يسیساتلا جمانربلا ةلكیھ 4.5

 29 ......................................................................................  مییقتلاو تارابتخالا 1.4.5

 30.........................................................................................يلیمكتلا رابتخالا  2.4.5

 30...........................................................................................يِّدحتلا تارابتخا 3.4.5

 30................................................................ماعلا يسیسأتلا جمانربلا ةسارد لامكإ 5.5

 31.......................................................................................جئاتنلا ىلع ضارتعالا 6.5

 31............................................................................. ىوتسملا ديدحت رابتخا  1.6.5   

 31.....................................................................................ةیلصفلا تامییقتلا 2.6.5   

 31.................................................................. ةیميداكألا تاءارجإلاو تاسایسلا .6
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 31............................................................................... لیجستلا ةسایس 1.6

 31................................................................ داوملا يف لیجستلا لوادج 1.1.6

 32...................................................................................داوملا لیجست2.1.6

 32....................................................................... ةفاضإلاو بحسلا ةرتف 3.1.6

 32......................................................................... ةداملا نم باحسنإلا 4.1.6

 32.......................................................... يساردلا جمانربلا نم باحسنإلا 5.1.6

 33................................................................ ىرخأ ةرم ةیلكلاب قاحتلإلا 2.6

 34...................................................................................... موسرلا عفد 3.6

 34..................................................................... ةساردلل ىوصقلا ةدملا 4.6

 35...................................................... داوملا ةسارد نم ءافعإلا ةسایس 5.6

 36............................................................ داوملا ةسارد نم ءافعإلا موسر 1.5.6

 36........................................................ ةیلمعلا ةجردلا /صصختلا رییغت 6.6

 36........................................................................ صصختلا رییغت تاءارجإ 1.6.6

 36........................................... سويرولاكبلا ىلإ مولبدلا نم – صصختلا رییغت 2.6.6

 37............................ مولبدلا يف لیجستلا دعب سويرواكبلا يف ةساردلا ةعباتم 3.6.6

 37........................................ صصختلا رییغت اھیف بالطلل قحي يتلا تاداھشلا 4.6.6

 37....................................................................................بایغلاو روضحلا  7.6

 38................................................................................ تارضاحملا ةسایس 1.7.6

 38........................................................................................ روضحلا ةبقارم 2.7.6

 38....................................................................................... رخأتملا روضحلا 3.7.6

 38................... ةیئانثتسا فورظ تحت ةیميداكألا ةمظنألاو حئاوللا نم ءافعإلا 8.6

 39..................................................................... طقسم جراخ نولماعلا ةبلطلا 1.8.6

 40...................................................................... ةیميداكألا ةھازنلا ةسایس 9.6

 40.................................................................................. يميداكألا لاحتنإلا  1.9.6
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 41............................................................................................... شغلا  2.9.6

 41............................................................................... ةرجأتسملا ةباتكلا 3.9.6

 41.................................................................................. يعامجلا شغلا 4.9.6

 41......................................................................................  ىرخأ تالاح 5.9.6

 41...................................................... ةیميداكألا ةھازنلا كاھتنا تابوقع 10.6

 44............................................................ يميداكألا لاحتنالا بنجت ةیفیك 1.10.6

 45................................................................................ بالطلا عيراشم 11.6

 45...................................................................... ةیضيوعتلا تارضاحملا 12.6

 46............................................................................. تارابتخإلا لوادج 13.6

 46............................... ةصاخلا تاجایتحإلا يوذ ةبلطلل تارابتخإلا ءارجإ 14.6

 47....................................................................................جئاتنلا نالعإ 15.6

 47........................... تارابتخإلا جئاتن دض نعطلاب مدقتلا تابلط تاءارجإ 16.6

 47................................................. لصفلا داومل مییقتلا ةیلمع دض ملظتلا 1.16.6

 48.................................................... رومألا ءایلوأل ةمدقملا بالطلا ءادأ ريراقت 17.6

 48........................................................................................ جرختلا لفح 18.6

 49........................................................................... تاجردلا فوشك بلط 19.6

 49.................................................................................. يجراخلا ّمیقملا 20.6

 49.................................... لیجستلا بتكم ىلإ اھميدقت بجي يتلا تامولعملا 21.6

 49.................................................................................... لئاسرلا رادصإ 22.6

 49........................................................................ مھداشرإو بالطلا معد .7

 49.............................................................................. ةیميداكألا ةباتكلا 1.7

 50......................................................................... يبالطلا حاجنلا زكرم 2.7

 50......................................................................... يميداكألا داشرإلا 1.1.7

 51.................................................................... ةیسفنلا تاراشتسإلا 2.2.7
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 51............................ ةصاخلا ةیحصلا عاضوألا يوذ بالطلاب ةصاخلا طورشلا 3.2.7

 52.................................................................................... ملعتلا رداصم 3.7

 52............................................................................... تاربتخم قفارم1.3.7

 52................................................................................ ةبتكملا رداصم 2.3.7

 52.................................................... لامعألا ةدايرو ةینھملا تامدخلا بتكم 4.7

 52...................................................... يعمتجملا لصاوتلاو ةطشناألا مسق 5.7

 52............................................................................... ةطشنألا بتكم 1.5.7

 54...................................................  بالطلا تازاجنإ ريدقتو ةیساردلا حنملا 6.7

 56...............................................................يبالطلا يراشتسالا سلجملا 7.7

 58......................................................................... يبالطلا نكسلا قفارم .8

 58..........................................................................................نكسلا روجأ 1.8

 59.................................................................................... تارایسلا فقاوم 2.8

 60..................................................................جمانربلا ةمظنأ : يناثلا ءزجلا 

 60...........................................................................ةیمیلعتلا ةیلمعلا .1
 60............................................................................. ةساردلا جمارب .2

 60................................................ ةداھشلا : جرختلل لوألا ىوتسملا
 60................................................ مولبدلا : جرختلل يناثلا ىوتسملا
 60..................................... مدقتملا مولبدلا : جرختلل ثلاثلا ىوتسملا
 60........................................... سويرولاكبلا : جرختلل عبارلا ىوتسملا

 60.................................................................. ةداھشلل ةحناملا ةھجلا1.2

 62................................................................................. ةداملا صئاصخ .3

 62............................................................................... مییقتلاو تاجردلا .4

 62........................................................................ هتاءارجاو مییقتلا ریياعم 1.4

 63.................................................................... تابجاولل رخأتملا میلستلا 2.4

 63........................................................................................... ضيوعتلا 3.4

 64.................................................................................... تاجردلا ماظن 4.4
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 FW..................................................65 رخأتملا باحسنإلا ببسب بوسرلا 4.5.4
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 69..................................................................................مییقتلا ةداعإ 1.11.4
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 :ةیبیحرتلا دیمعلا ةملك .1

 :ةبلطلا يئازعأ

 تاسسؤم رھشأ نم ةدحاو دعُت يتلا طسوألا قرشلا ةیلك مرح باحر يف مكب بحرأ نأ ينرسي
 ملاع ريوطت ىلع لمعلا ىلإ طسوألا قرشلا ةیلك يف ىعسنو .نامع ةنطلس يف يلاعلا میلعتلا
 اھلعج اممً اریبكً اعسوت تدھش نیحلا كلذ ذنمو 2002 ماع يف ةیلكلا تسسأت .مجسنمو مادتسم
 نوتأي بلاط 5000 نعً ایلاح اھتبلط ددع ديزي ثیحً اومن يلاعلا میلعتلا تاسسؤم رثكأ نم ةدحاو
 جمارب 3 وً ایعماجً ایساردً اجمانرب 13 طسوألا قرشلا ةیلك حرطتو .ملاعلا ءاحنأ ةفاك نمً ادلب 25 نم
 ةیقیبطتلا مولعلل اديرب ةعماج اھنمو ةیملاعلا تاعماجلا نم ددع عم يميداكألا نواعتلاب ایلع تاسارد
 ةكلمملا اھرقمو( نوتماھرفلو ةعماجو )ةدحتملا ةكلمملا اھرقمو( يرتنفوك ةعماجو )ادنلوھ اھرقمو(
 حنمت يبرعلا جیلخلا ةقطنم يف يلاع میلعت ةسسؤم لوأ طسوألا قرشلا ةیلك دعُتو .)ةدحتملا
 تاظوفحملاو قئاثولا ةئیھ عم نواعتلاب ةرصاعملا قئاثولا مولع يف سويرولاكبلاو مولبدلا تاجرد
 وحن ىلع اھجھانم ريوطتبً اریبكً امامتھا يلوت طسوألا قرشلا ةیلك نألو .نامع ةنطلس يف ةینطولا
 ىلإ ةفاضإلاب ةیعماجلا تاداحتالاو ةینھملا تائیھلا نم ديدعلا يف وضعك اھباستنا ةجیتنو رمتسم
 ةبكاومل ةینھم ةءافك انبالط بستكي میلعتلاو ملعتلا ةیلمع يف ةثادحلاو راكتبالا ىلع زیكرتلا
 عمتجملا عم لعافتلاو عادبإلل صرفب انبالط ديوزت متيو .مھتسارد لاجم يف ةروطتملا ایجولونكتلا
 اننألو .ةعونتملا لئاسولاب ةدوزملا ةیجھنماللاو ةیجھنملا ةطشنألا نم ٍددع ریفوت لالخ نم يلحملا
 تاجایتحال ًةیبلت يتأي يذلا روطتلا ةلصاومل امئاد ىعسن ،يلاع میلعت ةسسؤمك انتیلوؤسمب نمؤن
  .لكك عمتجملا ةمدخو ةفرعملا ريوطتو میلعتلا نیسحت يف ةمھاسملل ةفاضإلاب عمتجملا

 .تازاجنإلاو حاجنلاب لفاح يسارد ماعب مكل انتاینمت عم

 رآ يج نرك.د

  ةیلكلا دیمع
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  :ةیلكلا عم لصاوتلا تامولعم .2

 طسوألا قرشلا ةیلك
 124 :يديربلا زمرلا ، لیسرلا 79 :ديربلا قودنص
 نامع ةنطلس
 +968 24531400 :فتاھ
 +968 24446028 :سكاف
 :ينورتكلإلا ديربلا

info@mec.edu.om 
 www.mec.edu.om  :ينورتكلإلا عقوملا
 

  :ماسقألا عم لصاوتلل 2.1

 ةئیھ وضع زكرملا \مسقلا ةليوحتلا مقر ينورتكلإلا ديربلا
 سيردتلا

smitha@mec.edu.om 
 

 لینوس اثیمس.د ایلعلا تاساردلا 765

tareq@mec.edu.om 
 

 تاساردلا زكرم 565
 ةیسیسأتلا

 نماضلا قراط.د

mdhibi@mec.edu.om 
 

 يبيذ رینم .د رتویبمكلا 463

elango@mec.edu.om 
 

 تاساردلا 494
 ةيرادإلا

 وجنالیلإ .د
 يماساجنير

anilloy@mec.edu.om 
 

 ةسدنھلا 653
 ةینورتكلإلا

 كنارف يولینأ .د

ramkishore@mec.edu.om 
 

 روشیك مار .د ةیندملا ةسدنھلا 646

alya@mec.edu.om 
 

 تایضايرلا 704
 مولعلاو
 ةیقیبطتلا

 يسرافلا ایلع .د

.omHali@mec.edu 
 

 تالجسلا ةرادإ 774
 فیشرالاو

 نیسح مزاح .د

basim@mec.edu.om 
 

 ةسدنھلا 720
 ةیكیناكیملا

 رضخ مساب .د
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 ةماــــعلا تامولعملا .3

 لیلدلا اذھ مادختسا ةیفیك 1.3

 ةفاك باعیتسا ىلع مھدعاستو بالطلا مھت يتلا تامولعملا عیمج ىلع لیلدلا اذھ يوتحي
ً اقیقدوً ازجوم ممُص هنأ ثیح ،ةفلتخملا ةیساردلا لحارملا مھزایتجا لالخ ةیميداكألا تابلطتملا
 تادحولاو ماسقألا ةفاك لثم تامولعملل ىرخأ رداصم ةعجارم مھیلع بجي كلذلو ،مھلً اعجرم نوكیل
 .ةرورضلا دنع تقو يأ يف ةیلكلا يف ةفلتخملا

 هنأ ثیح ،مھل ةدئاف نم هیف امل لیلدلا اذھ ىوتحم ةءارقو عالطالا ىلع ءازعألا انبالط عجشن نحنو
 يتلا دعاوقلا حضويو يميداكألا هجمانرب بسحً الك مھتسارد يحاون فلتخمل اماع اروصت ضرعتسي
 ناھذأ يف رطخت دق يتلا ةلئسألا تاباجإ مظعم ىلع يوتحي لیلدلاف ،ةیميداكألا مھتریسم مكحت
   .ةیلكلا يف مھتسارد ةرتف لالخ بالطلا

 تعد ام اذإ رییغتلاو ليدعتلل لباق لیلدلا اذھ يف ءاج ام لُك نأ نلعن نأ ناكمب يرورضلا نم هنإو
  .كلذل ةرورضلا

 ةیلكلا نع ةذبن 2.3

 اھملاعم نم اءزجو نامع ةنطلس يف يلاعلا میلعتلا تاسسؤم ىدحإ طسوألا قرشلا ةیلك دعُت
 يھو ،طقسم - ةفرعملا ةحاو يف ةیلكلا عقتو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةیميداكألاو ةیمیلعتلا
 ةینقتلا يحاونلا فلتخم يف ةیميداكأً اجمارب ةیلكلا مدقت .ةنطلسلا يف تامولعملا تاینقت زكرم
 بالطلا لیھأتل كلذو ،ةدحتملا ةكلمملا يف  (Coventry University)يرتنفوك ةعماج عم نواعتلاب
 ةینقتو ةسدنھلاك ادعاصتم اومن دھشت يتلا تالاجملا يف ةینھملا مھتریسم ريوطتل نیعاسلا
 .لامعألا ةرادإو تامولعملا

 زیمتم يجیتارتسا عقومب عتمتتو ،يلودلا طقسم راطم نم اًرتم ولیك 12 يلاوح دعب ىلع ةیلكلا عقت
 ةعماجو طقسم ةمصاعلا زكرم نم اھبرقلو ةنطلسلا يف ةقطنم يأ نم اھیلإ لوصولا ةلوھسل
 ةیميداكأ عم يميداكأ طابترا دقعب تماق يتلا ىلوألا ةسسؤملا يھو ،سوباق ناطلسلا
 ةردابم يف وضع اھنوك ىلإ ةفاضإلاب ، (Microsoft IT Academy)تامولعملا ةینقتل تفوسوركيام
 CISCO) تامولعملا ةكبشل وكسیس ةیميداكأو ،(Oracle Academic Initiative) ةیميداكألا لكاروأ

Networking Academy(.   

 میقلاو ةلاسرلاو ةيؤرلا 3.3

 لصاوتلاو ،راكتبالاو ،يملعلا ثحبلاو میلعتلا لالخ نم ةیعادبإلا تاردقلا قالطإل ىعسن :ةيؤرلا
 .عمتجملا ةمدخو ،يراضحلا

 .مجسنمو مادتسم ٍملاع ريوطتل ةفرعملا ریخست :ةلاسرلا
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 :انمیق

 .زیمتلا وحن بوؤد يعس يف :ةدوجلا

 .يفاقثلاو يركفلاو يدرفلا عونتلا ردقن :عونتلا

 .ةیقادصمو ةھازن لكب انلامعأ زجنُن :ةیفافشلا

  .مھئدابمو نيرخآلا ءارآ مارتحا عم انتایلوؤسم يدؤن :مارتحالا

 .هتئیبو هركفو هتفاقثو اننطو وحن نومزتلم :مازتلالا

 نیملعتملا تامس 4.3

 ةینھملا ةءافكلا •
o يملعلا ثحبلا تاراھمو يفرعملا ماملإلا 

 ةماعلا تاسرامملاو قالخألاب يعولا •
 يعامجلا لمعلا تاراھمو ةدایقلا تاراھم •
 لصاوتلا تاراھم •
 يمقرلا يعولا •
 يراضحلا يعولا •
 ةیعامتجالا ةیلوؤسملا •
 ةایحلا ىدم ملعتلا •

 ةداھشلل ةحناملا ةكيرشلا ةعماجلا 5.3

 ةدحتملا ةكلمملا يف ةداير اھرثكأو ةیناطيربلا تاعماجلا ىدحإ ةدحتملا ةكلمملاب يرتنفوك ةعماج
 ةيادب تناك ،رشع عساتلا نرقلا تاینیعبرأ ىلإ اھروذج دتمت ،ةدوجلا ةیلاع ةیميداكألا اھجماربب
 قوس عاطق يف عسوأ تالاجم لمشتل كاذنآ دعب تعسوتو ،ةسدنھلاو میمصتلل نتیتیلكب اھتأشن
 "زميات ياد نصلا" و "زمياتلا " يتفیحص نم رداصلا ةدئارلا تاعماجلا لیلد بسح تفنصو ،لمعلا
 .م 2016و م 2014 ماعل ةيرصعلا ةعماجلا نوكتل

 يف 15 ةبترملا ىلإ لصتل ةدحتملا ةكلمملا يف تاعماجلا فینصت مئاوق يرتنفوك ةعماج تقتراو  
 ةبستكملا تاراھملل يلمعلا قیبطتلا ىلع زكرت جماربل اھميدقتب 2017 ماعل نيدراجلا ةديرج فینصت
 ىلإ ةفاضإلاب بالطلا ىضرل ةیلاع تايوتسم ریفوتب كلذو لمعلا قوسل ةيزھاجلل اھبالط لیھأتو
 ةمھملا تاھجولا ىدحإ نآلا ربتعت ثیح ،يلاعلا میلعتلا لاجم يف ةمئالم راعسأب ةركتبملا جھانملا
 .ةدحتملا ةكلمملا يف

 لمعلاو  ةربخلا ىلع زكرت يتلا يفیظولا ريوطتلا جمارب نم ةدافتسإلا يرتنفوك ةعماج حنمتو
 .لمعلا قوسب طارخنإلل ةیلاعلا ةءافكلاو تاراھملاب نیجيرخلا ديوزتو ،لمعلا صرف ةحاتإو عيراشملاو
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 يرتنفوك ةعماجل ةعبات جمارب يف نیسرادلا ةیلكلا ةبلط ىلع بجي يتلا تاءارجإلا
  ىواكشب مدقتلا لاح يف اھاعابتا
 
 اوبغر نإ مدقتلا يرتنفوك ةعماجل ةعباتلا ةیميداكالا جماربلا نم ةدحاوب نیلجسملا ةبلطلل نكمي
 جئاتن نع مھاضر مدع لاح يف يرتنفوك ةعماج يف يميداكألا لجسملل تاضارتعا وأ ىواكشب
 لیصافتلاو قئاثولا ةفاك ميدقت بجيو .نأشلا اذھ يف طسوألا قرشلا ةیلك اھتذختا يتلا تءارجإلا
 تاءارجإلا نم ءاھتنإلا خيرات نم مايأ 10 اھاصقا ةدم لالخ يرتنفوك ةعماج ىلإ ىوكشلاب ةقلعتملا
 ىوكشلاب يرتنفوك ةعماج رظنتل ةیفاكلا ةیلھألا قیقحت لجأ نم طسوألا قرشلا ةیلك لخاد
  .ةمدقملا
 
 سسأ ىلع ةعوفرملا ةیضقلا ىلإ رظنلاب هلیكوت متي صخش يأ وأ ریتركسلا وأ لجسملا موقي
 ةدم لالخ ةعوفرملا ةیضقلاب رظنلل ریتركسلا و لجسملا ىعسيو .طقف يئارجا أطخ دوجوب ةقلعتم
 قرشلا ةیلك هب موقت يذلا قیقحتلا ةداعإ بلطتي امبرو .ىوكشلا لوصو خيرات نمً اموي 30 اھاصقأ
  .بلاطلا غالبإ متي ةلاحلا هذھ يفو ایفاضإً اتقو طسوألا
 
 بلاطلا ملتسي فوس يرتنفوك ةعماج يف ریتركسلاو لجسملا اھب موقي يتلا تاءارجإلا ةياھن يفو
 كلذو تذختا يتلا تاءارجإلا ءاھتناب دیفت ىرخأ ةلاسرب ةقفرم نوكتس و جئاتنلا اھیف حضوت ةلاسر
 مزل اذإ ةدحتملا ةكلمملا يف ةلقتسملا میكحتلا ةئیھ بتكم مامأ مھاوكش عفر نم اونكمتي يكل
  .رمألا
 
 نوناق نم 2004 مقر دنبللً اقفو ةعوفرملا ةبلطلا ىواكش عم ةلقتسملا میكحتلا ةئیھ بتكم لماعتيو
 مدقتلا وأ ىوكشلا عفرب قباسلا وأ يلاحلا بلاطلل حمسيو .ةدحتملا ةكلمملا يف يلاعلا میلعتلا
 ةعماج عالطا دعب يئاھن رارق رودص لاح يف طقف ةلقتسملا میكحتلا ةئیھ بتكم ىلإ ضارتعالاب
 رظني الو .نأشلا اذھب ةقلعتملا تاءارجإلا ةفاك ءاھتنا دعبو اھب رظنلاو ىوكشلا ىوحف ىلع يرتنفوك
 ىوكشلاب ةقلعتملا تاءارجالا ءاھنإ ةلاسر ردصيو .ةیميداكألا ماكحألاب ةقلعتملا ىواكشلا يف بتكملا
 قرشلا ةیلك يف ةیلخادلا تاءارجإلا عیمج ءاھتنا لاح يف يرتنفوك ةعماج يف ریتركسلا و لجسملا
 لالخ ةیضقلاب رظنلل لماك بلط جذومن ةلقتسملا میكحتلا ةئیھ بتكم ملتسي نأ بجيو .طسوألا
  .ةلاسرلا كلت مالتسا خيرات نم اموي 30 اھاصقأ ةدم
 

 تاداھشلل ةحناملا ةھجلا 6.3

 ةدحتملا ةكلمملا – يرتنفوك ةعماج

 ةكيرشلا ةعماجلا يف ةساردلا لامكإ تاءارجإ 7.3

 ديدحت يرتنفوك ةعماج اھمدقت يتلا ةیميداكألا جماربلا دحأ ةسارد يف نیبغارلا ةبلطلا ىلع
 ةیلكب قاحتلالا بلطب اومدقتي نأ مھیلع مث نمو .جمانربلا كلذ نمض هتسارد نودوي نيذلا صصختلا
 امك قاحتلالا ریياعم قیقحت ةطيرش مھلوبق متي فوسو بولطملا صصختلا ةساردل طسوألا قرشلا

 صخش يأ وأ يرتنفوك ةعماج لجسم موقیسو .رخآل تقو نم يرتنفوك ةعماج هددحت املً اقفو وھ
ً اضيأ ةبلطلل نكمبو .ةعماجلل ةعباتلا ةیميادكألا جماربلاب ةقلعتم ةیفاضإ تامولعم ميدقتب لوخم رخأ
 جماربلاب ةقلعتم تامولعم ىلع لوصحلل طسوألا قرشلا ةیلك يف لیجستلا بتكم عم لصاوتلا
  .يرتنفوك ةعماجل ةعباتلا ةیميداكألا
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 صصختلاب ةصاخلا لوبقلا طورشو ةماعلا لوبقلا طورش 8.3

 يف  هاندأ ةروكذملا )أ( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا نم يأ ةسارد يف ةبلطلا ةبغر لاح يف
 يھو جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم نم ىندألا دحلا قیقحت مھیلع سويرولاكبلا وأ مولبدلا يتلحرم
 .يلاتلا وحنلا ىلع

 .نامع ةنطلسب میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو نم ةدمتعم تاداھش نم اھلداعي ام وأ  ماعلا مولبدلا ةداھش .أ

 ةداھشلا هذھ ىلع بلاطلا لوصح مدع لاح يفو .اھلداعي ام وأ ماعلا يسیسأتلا جمانرلا ةداھش .ب
 ىوتسم ديدحتل طسوألا قرشلا ةیلك يف ىوتسملا ديدحت رابتخال مدقتلا طرتشي ،اھلداعي ام وأ
 ىلع ًءانبو .ةبسوحلاو ةیقیبطتلا تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا يھو تالاجم ةثالث يف هتءافك
 يف ةبسانملا مھتايوتسم ديدحت متي فوس ةثالثلا تالاجملا يف مھتءافك رھظت يتلا جئاتنلا
  .ماعلا يسیسأتلا جمانربلا

 )أ( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا

 تایجمربلا ةینقت يف )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 تانایبلا دعاوق ةرادإ مظن يف )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 ةبسوحلاو تامولعملا ةمظنأ )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 يلآلا بساحلا مولع يف )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 ةددعتملا طئاسولا ةینقت يف )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 تامولعملا ةینقت ةرادإ )فرشلا ةبترم عم( مولعلا سويرولاكب

 

 يف  هاندأ ةروكذملا )ب( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا نم يأ ةسارد يف ةبلطلا ةبغر لاح يف
 يھو جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم نم ىندألا دحلا قیقحت مھیلع سويرولاكبلا وأ مولبدلا يتلحرم
 .يلاتلا وحنلا ىلع

 میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو نم ةدمتعم تاداھش نم اھلداعي ام وأ  يملعلا عرفلا -  ماعلا مولبدلا ةداھش .أ
  لصأ نم لقألا ىلع نییتدام يف ىندأ دحك %65 لدعم ىلع لوصحلا بجيو .نامع ةنطلسب
 :ةیلاتلا داوملا

 ءایحألاو ءایمیكلا و ءايزیفلاو ةتحبلا تایضايرلا -     

 )ب ةئفلا( ةیميداكألا جماربلا

 تالاصتالاو تاینورتكلإلا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 تاكبشلاو يلآلا بساحلا تانوكم يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 تانایبلا دعاوق ةاردإ مظن يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
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 ةیكلساللا تاكبشلا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -

هیلع بجي  مدقتلا اھلداعي ام وأ ماعلا  ، ي  سیسأتلا جمانربلا ةداھش بلاطلا لوصح مدع لاح يفو  -
 يھو تالاجم ةثالث يف هتءافك ىوتسم ديدحتل طسوألا قرشلا ةیلك يف ىوتسملا ديدحت رابتخال

 يف مھتءافك رھظت يتلا جئاتنلا ىلع ًءانبو .ةبسوحلاو ةیقیبطتلا تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا
ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةبسانملا مھتايوتسم ديدحت متي فوس ةثالثلا تالاجملا  

 
 )ج( ةئفلا نمض ةیميداكالأ جماربلا

 ةیندملا ةسدنھلا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 ةیكیناكیملا ةسدنھلا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 تاءاشنإلا ةاردإو تایمكلا حسم يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -

 )د( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا

 ينابملا تامدخ ةسدنھ يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 ةیئیبلا ةسدنھلا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -
 تاینورتكلإلاو ةزھجألا يف )فرشلا ةبترم عم( ةسدنھلا سويرولاكب -

 يتلحرم يف  )د + ج( نیتئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا نم يأ ةسارد يف ةبلطلا ةبغر لاح يف
 ىلع يھو جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم نم ىندألا دحلا قیقحت مھیلع سويرولاكبلا وأ مولبدلا
 .يلاتلا وحنلا

 ةیبرتلا ةرازو نم ةدمتعم تاداھش نم اھلداعي ام وأ  يملعلا عرفلا -  ماعلا مولبدلا ةداھش .أ
 تایضايرلا يتدام يف ىندأ دحك %65 لدعم ىلع لوصحلا بجيو .نامع ةنطلسب میلعتلاو
 .ماعلا يسیسأتلا جمانربلا لامكإ ةداھشو ءايزیفلا و ةتحبلا

 بجي ، اھلداعي ام وأ ماعلا يسیسأتلا جمانربلا ةداھش ىلع بلاطلا لوصح مدع لاح يفو .ب
 يف هتءافك ىوتسم ديدحتل طسوألا قرشلا ةیلك يف ىوتسملا ديدحت رابتخال مدقتلا هیلع
 يتلا جئاتنلا ىلع ًءانبو .ةبسوحلاو ةیقیبطتلا تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا يھو تالاجم ةثالث
 جمانربلا يف ةبسانملا مھتايوتسم ديدحت متي فوس ةثالثلا تالاجملا يف مھتءافك رھظت
 .ماعلا يسیسأتلا

 )ه( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا

 يف  هاندأ ةروكذملا )ه( ةئفلا نمض ةیميداكألا جماربلا نم يأ ةسارد يف ةبلطلا ةبغر لاح يف
 يھو جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم نم ىندألا دحلا قیقحت مھیلع سويرولاكبلا وأ مولبدلا يتلحرم
 .يلاتلا وحنلا ىلع

 .نامع ةنطلسب میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو نم ةدمتعم تاداھش نم اھلداعي ام وأ  ماعلا مولبدلا ةداھش .أ

 ةداھشلا هذھ ىلع بلاطلا لوصح مدع لاح يفو .اھلداعي ام وأ ماعلا يسیسأتلا جمانرلا ةداھش .ب
 ىوتسم ديدحتل طسوألا قرشلا ةیلك يف ىوتسملا ديدحت رابتخال مدقتلا طرتشي ،اھلداعي ام وأ
 ىلع ًءانبو .ةبسوحلاو ةیقیبطتلا تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا يھو تالاجم ةثالث يف هتءافك
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 يف ةبسانملا مھتايوتسم ديدحت متي فوس ةثالثلا تالاجملا يف مھتءافك رھظت يتلا جئاتنلا
  .ماعلا يسیسأتلا جمانربلا

 تاقاسملا ىلع جمانربلا يوتحيو .لامعألا ةرادإ يف )فرشلا ةبترم عم( بادآلا سويرولاكب -
 :ةیلاتلا
 ةیلاملاو ةبساحملا .1
 ةماعلا ةرادإلا .2
 ةيرشبلا دراوملا ةرادإ .3
 قيوستلا .4

 نویلودلا بالطلا 1.8.3

 ةیبرتلا ةرازو هرقت امل اقفو( ماعلا میلعتلا مولبدل لداعم لھؤم ىلع نیلصاحلا نییلودلا بالطلل نكمي
 ةیميداكألا جماربلاب اوقحتلي نأ صصختلل ةمئالم تاراسم يف نیسرادلاو )نامع ةنطلس يف میلعتلاو
 تایضايرلا داوم ةسارد طسوألا قرشلا ةیلكب قاحتلالا لاح يفً اضيأ مھیلع نیعتيو .ةحورطملا
 تاھجلا نم اھدامتعاو مھتاداھش قيدصت مھیلع بجيو .ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةبسوحلاو
  .جمانربلا يف قاحتلالل طرشك ةصتخملا

 2019-2018 يميداكألا ماعلل موسرلا عفد ةیلكیھ 9.3

 ةیلكلاب قاحتلالا بلط موسر 1.9.3

  بلط لكل ينامع لایر 50 :)ةدرتسم ریغ( قاحتلالا بلط موسر

 ةدرتسم نیمأت موسر 2.9.3

 لایر 100 ةمیقب ةدرتسم نیمأت موسر عفد ةیلكلاب قاحتلالل لوبق ىلع لصاح بلاط لك ىلع بجي
 غلابملا ةيوستل موسرلا هذھ عَفدُت دقو .ةیلكلا هترداغم دنع غلبملا اذھ بلاطلا درتسي فوسو .ينامع
 .بلاطلا ىلع ةقحتسملا

 ةیساردلا موسرلا  3.9.3

 ً.امدقم ةداعلا يف ةیساردلا موسرلا عفدُت

 موسرلا لیصافت يلي امیفو .طقف ةیكنبلا تاليوحتلا وأ تاكیشلا قيرط نع وأً ادقن موسرلا عفد زوجيو
 :ةیساردلا

 :ماعلا يسیسأتلا جمانربلل ةیساردلا موسرلا

 .طقفً الاير )رشع ةعبرأو ةئمعبسو فلا( ع.ر 1714 :)تايوتسم 3( ةيزیلجنإلا ةغللا •
 .طقف ينامع لایر )نوتسو ةعستو ناتئم( ع.ر 269 :)نايوتسم( تایضايرلا •
 .طقف ينامع تالاير )ةعبرأو ناتئم( ع.ر 204 :)نايوتسم( ةبسوحلا •
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 يف )ب+ أ( نیتئفلاب صاخلا 8.3 دنب نمض ةجردملا ةیميداكألا جماربلل ةیساردلا موسرلا
 :ىلوألا ةیعماجلا ةلحرملا

 ةطقن 60 لكل( يسارد لصف لكل طقف ينامع لایر ) نورشعو تسو ةئمو فلأ( ع.ر 1126 •
 )يساردلا لصفلا يف ةدمتعم

 .طقف ةینامع تالاير )ةینامثو فالآ ةعست ( ع.ر 9008  وھ سويرولاكبلل موسرلا عومجم •

 يف )ج( ةئفلاب صاخلا 8.3 دنب نمض ةجردملا ةیميداكألا جماربلل ةیساردلا موسرلا
 :ىلوألا ةیعماجلا ةلحرملا

 ةطقن 60 لكل( يسارد لصف لكل طقف ينامع لایر )نوعبراو نانثاو ةئمسمخو فلأ( ع.ر 1542 •
 )يساردلا لصفلا يف ةدمتعم

 تالاير )نوثالثو تسو ةئمثالث و افلأ رشع انثا ( ع.ر 12336  وھ سويرولاكبلل موسرلا عومجم •
 .طقف ةینامع

 يف )د( ةئفلاب صاخلا 8.3 دنب نمض ةجردملا ةیميداكألا جماربلل ةیساردلا موسرلا
 :ىلوألا ةیعماجلا ةلحرملا

 ةطقن 60 لكل( يسارد لصف لكل طقف ينامع لایر )نوتسو عستو ةئمعبرأو فلأ( ع.ر 1469 •
 )يسارد لصفلا يف ةدمتعم

 لایر )نوسمخو نانثا و ةئمعبسو رشع دحا ( ع.ر 11752  وھ سويرولاكبلل موسرلا عومجم •
 .طقف ينامع

 يف )ه( ةئفلاب صاخلا 8.3 دنب نمض ةجردملا ةیميداكألا جماربلل ةیساردلا موسرلا
 :ىلوألا ةیعماجلا ةلحرملا

 ةطقن 60 لكل( يسارد لصف لكل طقف ينامع لایر )نوسمخو ةئمثالثو فلأ( ع.ر 1350 •
 )يسارد لصفلا يف ةدمتعم

 .طقف ينامع لایر )ةئمنامثو فالآ ةرشع ( ع.ر 10800  وھ سويرولاكبلل موسرلا عومجم •

 اھطاقسأ وأ داوملا بحس موسر 3.9.3

 ةداملا موسر نم %25 -         )ةفاضإلاو بحسلا ةرتف ءاھتنا دعب( لوألا رھشلا      

 ةداملا موسر نم %50 -                                                    يناثلا رھشلا      

 ةداملا موسر نم %75 -                                                     ثلاثلا رھشلا      

 ةداملا موسر نم %100 -                                                       عبارلا رھشلا      
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 ةیعماجلا بلاطلا ةقاطب 10.3

 بجيو .ةددعتملا تامادختسالا تاذ ةیعماجلا ةقاطبلا ىلع هلوبق تاءارجإ ءاھتنا روف بلاطلا لصحي
  .رمألا بلطت اذإ هجراخو يعماجلا مرحلا يف مھدوجو ءانثأ ةیعماجلا ةقاطبلا ةزایح بالطلا ىلع

 ىلع دھعتلا صنيو .ةديدجلا ةیعماجلا ةقاطبلل لوبقملا مادختسالاب دھعت عیقوت بالطلا ىلع نیعتيو
 :يلي ام

 يف ةنزخملا ةیلاملا ةمیقلا كلذ يف امب ةقاطبلل نادقف وأ ررض يأ ةیلوؤسم بلاطلا لمحتي :الوأ
 .ةقاطبلا

 يأل حمسي الأو اھل تصصخ يتلا تاياغلل ةلوؤسم ةروصب ةقاطبلا مادختسا نم بلاطلا دكأتي :ایناث
 .ببسلا ناك امھم اھمادختساب رخآ صخش

 رادصإل )ةینامع تالاير 10( غلبم عفد هیلعف اھفلت وأ ةقاطبلا نادقف لاح يف هنأ بلاطلا كردي :اثلاث
 .ةديدج ةقاطب

 كرديو )تامولعملا ایجولونكت مسق( طسوألا قرشلا ةیلك تاسایسو تاءارجإب بلاطلا مزتلي :اعبار
 .هالعأ ركذ امل هتفلاخم لاح يف ةیبيدأت تاءارجإل ةضرع هنأ

 قئاثولا ةعابطو بلاطلا ةيوھ ديدحت اھنمو صئاصخلا ضعب ىلع ةیعماجلا بلاطلا ةيوھ لمشتو
 ةیجسفنبلا قوف ةعشألا ماظنب لوخدلاو بتكلا ةراعتساو لوخدلا ةبقارمو ةیلكلا تاعباط مادختساب
 يف عفدلاو ةیساردلا موسرلا عفد لثم بيرقلا لبقتسملا يف ةقاطبلل ىرخأ ايازم فاضت فوسو
 .ايریتیفاكلا

 نیفظوملاو بالطلا نیب تاعامتجالا 11.3

 نیفظوملا ءاقلل يميداكألا جمانربلا/ةداملا يف نیلجسملا بالطلا عیمجل ةصرف تاعامتجالا هذھ رفوت
  .تاعامتجالا هذھ لیصافت بالطلل ينعملا مسقلا نلعیسو .لكاشملاو اياضقلا ةشقانم فدھب
  هنأ اوركذتي نأ بالطلا ىلع نكلو .تاءاقللا ةذھ يف ةمھاسملاو ةكراشملل بالطلا عیجشت متیسو
 ریغ تاعمجتلا هذھ ربتعتسو .يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان نم قبسم نذإ نودب عمجتلا زوجي ال
 نم لصفلا اھیلع بترتي دق يتلاو طابضنالا تاسایس هیضتقت امب تاءارجإلا ذاختا متیسو ةینوناق
 .ةیلكلا

 تانالعإلا تاحول 12.3

 نكامأ يف تانالعإلا تاحول دجوتو .)يموي لكشب(ماظتناب تانالعإلا تاحول دقفتب بالطلا حصني
 .ةیلكلا يف تانالعإلا تاحول ىلع اھب حرصم ریغ تاتفال قیلعت بالطلل حمسي الو .ةیلكلا يف ةفلتخم
 تامولعم يأ بالطلا عضو لاح يف مالعإلاو لصاوتلا مسق سیئر نم قبسم نذإ ىلع لوصحلا بجيو
 نم لصفلا هیلع بترتي دق مراص ءارجا ذاختا متیس رمألا اذھ ةفلاخم لاح يفو .تاحوللا هذھ ىلع
  .ةیلكلا يف ةعبتملا طابضنالا تاسایس هیلع صنت ام بسح ةیلكلا
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  :نیفظوملا عم لصاوتلا 13.3

 مھتارضاحمو مھتساردب قلعتت اياضق ةشقانمل سيردتلا ةئیھ ءاضعأ عم لصاوتلل نووعدم بالطلا
 نوبغري دق ىرخأ لكاشم ضرعل  ةیلكلا يف ةینعم تادحو عم لصاوتلا كلذكو ،ىرخأ ةیميداكأ اياضقو
 بلاطلا تامولعم ماظن ىلع ةحاتم سيردتلا ةئیھ ءاضعأ عیمجل ةیبتكملا تاعاسلا نإ .اھتشقانم يف
 ةیبتكملا تاعاسلا لالخ سيردتلا ةئیھ ءاضعأ ةلباقم ىلع بالطلا عجشيو .ةداملا تامولعم لیلدو
 ماظن لالخ نم دعوم زجح سيردت ةئیھ وضع يأ ةلباقم يف نیبغارلا بالطلا ىلع بجيو .ةروكذملا
   .ينورتكلإلا ديربلا وأ بلاطلا تامولعم

 
 :ايریتفاكلا 14.3

 ةعونتم ةعومجم مدقت ثیح ةحيرملاو ةحیسفلا تايریتفاكلا نم ةعومجم ةیلكلا مرح لخاد دجوت
 ةعباسلا ةعاسلا نم ماودلا مايأ لالخ تايریتفاكلا ةذھ لمعتو .ةیملاعلاو ةیلحملا تالوكأملا نم
 ةلصفنم تالواط تايریتیفاكلا ةذھ يف دجويو .ًءاسم فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا ىلإً احابص فصنلاو
 مظتنم لكشب ةیعون تاصوحفب طسوألا قرشلا ةیلك يف ةیحصلا ةفاظنلا ةنجل موقتو .روكذلاو ثانإلل
 لالخ اھباوبأ قلغت ةیلكلا يف تايریتفاكلا نأ ركذلاب ريدجلاو .ايریتیفاكلا اھمدقت يتلا ةمدخلا ىلع

 .كرابملا ناضمر رھش

 
 يحصلا زكرملا 15.3

 ةیصخشلاو ةیميداكألا تاعلطتلا قیقحتل ةيرورض ةمیلسلا ةحصلا نأب طسوألا قرشلا ةیلك نمؤت
 ديوزت مت هنأب املع يمزراوخلا ىنبم يف طسوألا قرشلا ةیلك يف يحصلا زكرملا لمعيو .بالطلل
 ةعاسلا نم هباوبأ يحصلا زكرملا حتفيو اذھ .ةیلوألا تافاعسإلاب ةصاخ ةیلدیصب ةیلكلا يف ىنبم لك
 .بلطلا دنع ةمیقم ةضرمم دجوت كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ًءاسم ةنماثلا ةعاسلا ىلإ احابص ةنماثلا

 
 ىمادقلا نوجيرخلا 16.3

 تاسارد يرجُت اذھلو نیجيرخلا اھتبلط عم ةقیثو تاقالع ءاشنإ ىلإ طسوألا قرشلا ةیلك ىعست
 ةیلك نم ةمدقملاو ةروطتملا تامدخلا نع مھتاعابطنا ىلع لوصحلل نیجيرخلا ىلع ةیئاصقتسا
ً اعامتجا طسوألا قرشلا ةیلك مظنت ،نیجيرخلا ةبلطلا عم ةقالعلا زيزعت ةدايزلو .طسوألا قرشلا

 ةساردلا ءالمزو نیفظوملاو سيردتلا ةئیھ ءاضعأ عم ةیلكلا يجيرخ طبر ةداعإ هیف متي ثیح ايونس
 ةباوبلا ىلع نیجيرخلا لكل تالجسب ةیجراخلا تاقالعلاو فیظوتلا تامدخ مسق ظفتحيو .نیقباسلا
 لیجست ىلع نیجيرخلا عیجشت متيو .طسوألا قرشلا ةیلك يجيرخ ةطبار لالخ نم ةینورتكلإلا
 يتلا تاطاشنلاو تادجتسملا رخآ ىلع لوصحلل طسوألا قرشلا ةیلك يجيرخ ةطبار يف مھئامسأ
 ةساردلا ءالمز عم لصاوت ىلع ءاقبللو ةیلكلاب ةقلعتملا تامولعملا رخآ ىلع لوصحللو ةطبارلا اھمیقت
 .نیقباسلا ءاقدصألاو
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 بالطلل ةماعلا تاسایسلا و تاءارجإلا 4 

 بلاطلا تایلوؤسم 1.4 

 :يلي ام بلاطلا نم عقوتي

 تعد اذإ ةمزاللا تاليدعتلا ءارجا عم ةیساردلا تاررقملل ِلیجستلاو دیجلا طیطختلا .1
 .ةجاحلا

 دشرملا ةراشتسا عم ،ةیساردلا هتطخل اًقفو ةیساردلا هداوم لیجست بلاطلا ىلع .2
 ميوقتلا يفو ،لیلدلا اذھ يف ةیميداكأ حئاولو ةمظنأ نم درو امل اًقفو يميداكألا
 تعد ام اذإ أرطت دق يتلا ماكحألاو طباوضلا نم اھریغلً اقفوو ،ءاوسلا ىلع يميداكألا
  .اھل ةرورضلا

 ةئیھلا ءاضعأ تاھیجوتل اًقفو ،يميداكألا مییقتلا تابلطتم ةفاك ءافیتسا ةرورض .3
 .بلاطلا ءادأ مییقت يف رود مھل نمم مھریغو مییقتلا ةیلمعب نیصتخملا ةیسيردتلا

 ىلع دكؤنو .اًقبسم ةددحم دیعاومل اًقفو رارمتساب يميداكألا دشرملل بلاطلا ةعجارم  .4
 ،بلاطلا فداصت دق يتلا ةیميداكألا نوؤشلا ةفاكب يميداكألا دشرملا مالعإ ةرورض
  .دشرملا لخدت يعدتست دق يتلا لئاسملا نم اھریغو

 لامعألا قاروأو ةرضاحملا ءانثأ ةعومجملا تاظحالملاو تارابتخالا دیعاوم لیصافت عمج .5
ً ابیغتم بلاطلا ناك اذإ بلاطلا اھب لجس يتلا داوملا يف ةبولطم ىرخأ ةیمیلعت لئاسوو
  .كلذب مایقلا هنم بلط وأ لئاسولا كلت عيزوت ءانثأ

 ةليوط ةرتفل ةراعتسالا ةلاح يفو ،ةبتكملا نم ةراعتسملا بتكلا عاجرإ دیعاومب مازتلالا .6
 دنع اھعاجرإو ،يساردلا لصفلا لاوط اھیلع ةظفاحملاو ةدیج ةلاحب بتكلا عاجرإ بجي
  .لصفلا ةياھن

 ةینعملا ماسقألا غالبإو لوبقم ٍرذعب الإ بایغلا مدعو تارضاحملا روضح ىلع ةبظاوملا .7
 .رذعلا ةحص تبثت تادنتسم زاربإ ةرورض عم ،بیغتلا عوقو ىدل

 ةیلكلا يف لماعلا رداكلا ءاضعأ وأ تادحولا وأ صاصتخالا تاذ ةیميداكألا ماسقألا غالبإ .8
 .بلاطلل يميداكألا ءادألا ىلع ًابلس رثؤت دق لماوع ةيأب

 اًقفو .ةیلكلا نع هبیغت وأ بلاطلا ناونع رییغت ةلاح يف لیجستلا مسقل يروفلا غالبإلا .9
 ةئیھلا ءاضعأو ةيرادإلا تادحولا اھردصت يتلا ةیھیجوتلا نیناوقلاو ةیساردلا ةطخلل
 بلاطلا قافخإ لاح يفو ،رمألا بلطت ام اذإ رخآل تقو نم رییغتلل ةلباقلا ةیسيردتلا
 عابتا ىلع رداق ریغ هنأ ينعي كلذ نإف حیحص لكشب ةیساردلا هتطخ داوم لیجست يف
  .هیلإ بستنملا جمانربلل ةیساردلا ةطخلا

 يعماجلا مرحلا ءاجرأ يف ةرشتنملا ةینالعإلا تاحوللا ىلع يمویلا عالطالا لضفي .10
 هیلإ ةلسرم نوكت دق تامولعم يأ دقفتل ایموي دراولا ينورتكلإلا ديربلا ىلع عالطالاو
 يف اھیلع درلاو ةیلكلا يف بلاطك هنم ةبولطم نوكتو رشابم ریغ وأ رشابم لكشب
  .بسانملا تقولا

 
 وأ يعماجلا مرحلا لخاد ءاوس تاقوألا لك يف بلاطلل ةیعماجلا ةقاطبلاب ظافتحالا  .11

 .رمألا مزل نا هجراخ
 



22 
 

  .اھب ظافتحالاو اھمھفو بلاطلا اھیلع عقوي يتلا تابلطلا ةفاك خسن ةءارق  .12
 يلوؤسم تامیلعت عابتا و قيرحلا راذنإ هبنم عامس لاح يف ىنبملا ءالخإ ةرورض  .13

  .ةیلكلا يف ءافطإلا
 يصخش ضرغ يأ میلست  بجي كلذلو .ةیصخشلا هضارغأ نع الوؤسم بلاطلا نوكي .14

 روثعلا خيرات نم اموي 30 لالخ هنم صلختلاو نمألا بتكمل يعماجلا مرحلا يف هیلع رثعُي
 .هیلع

  بلاطلا قوقح 2.4

 ةیلاملا تادعاسملا و ةیعماجلا موسرلا و تالیھستلاو ةیميداكألا جماربلا نع لاؤسلا بلاطلا قح نم
 ةمدقملا تازایتمالا نع اضيأو روضحلا ةبسن و يميداكألا هلیصحت نع كلذك و ةيدقنلا تادرتسملا و
 .ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ةبلطلل

 بلاطلل ةیكولسلا دعاوقلا 3.4

 اھتاسایس و اھتمظنأو ةیلكلا نیناوق و ةقبطملا ةیموكحلا نیناوقلاب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلع بجي
 اھتطشنأ و ةیلكلا تایلمع وأ تاكلتمملا وأ صاخشألاب ةقلعتم ةفلاخم ثودح لاح يفو .اھتاءارجإو
 كولسلا دعاوقل ةفلاخملا مجح ىلإً ادانتسا ةیبيدأت تاءارجإل عضخي دق اھتمالسو اھنمأ ددھي ام وأ
  .اھیلع صوصنملا

 ةقيرطب يدسجلا فنعلا مادختسا وأ ديدھت وأ نئاش كولس يأب مایقلا بنجت بالطلا ىلع بجي .1
 .ایسفن وأ ايدسج كلذ ناكأ ءاوس رخآ صخش ةمالس وأ ةایح ددھت دق

 ةزھجأ وأ تامولعملا ةینقت رداصم وأ تاكلتمملا بيرخت ىلإ يدؤي لعف يأ بنجت ةبلطلا ىلع بجي .2
 .خلإ تاربتخملا

 .اھل ةصصخملا نكامألا ءانثتساب ةیلكلا قفارم ةفاك يف نیخدتلا عنمي .3

 .ةیلكلا مرح يف اھكالھتسا وأ اھنيزخت وأ ةیلوحكلا داوملاو تاردخملا يطاعتً اتابً اعنم عنمي .4

 .تایلصملا و تاربتخملاو ةیساردلا ةعاقلا ىلإ تابورشملاو تالوكأملا لاخدإ وأ لوانت عنمي .5

 .ةیمالسإلا میقلا و نامع ةنطلس دیلاقتو تاداع عم قفاوتت يتلا سبالملا ءادتراب مازتلالا بجي .6
 .هجولا ملاعم يفخي ام لك ءادترا تابلاطلا ىلع عنمي يلاعلا میلعتلا ةرازو تابلطتملً اقفوو

 .راذنإلا ةزھجأل دمعتملا لیغشتلا وأ ئراوط تالاح دوجو نع بذاكلا غالبإلا نم ةبلطلا عنمي .7

 ضارغأل وأ ةینوناق ریغ ضارغأل ةیلكلا يف ينورتكلإلا ديربلا تامدخ مادختسا ةبلطلل قحي ال .8
  .ةیلكلا يف ىرخألا ةمظنألا فلاخت نأ اھناش نم ةیصخش

 .ةیساردلا ةعاقلا لخاد ةلومحملا فتاوھلا عیمج قالغإ بجي .9

 .ةیلكلا مرح لخادً اجاعزإ لكشي دق لعف وأ فرصت يأ يف ةبلطلا طروت مدع بجي .10
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 يأ تحت خلأ تانالعإلا و تاقصلملا و تاروشنملا لثم اھب حرصم ریغ داوم ضرع نم ةبلطلا عنمي .11
 .ناك فرظ

  طابضنالا اياضق 4.4

 :ةیلاتلا تاءارجإلا عابتا متي بالطلا دحأ دض ةعوفرم طابضنالاب ةقلعتم ةیضق ثودح لاح يف

 طابضنالاب ةقالع اھل ةعوفرملا ةیضقلا نأ ىلع دیكأتلاب ةیبالطلا تاربخلا بتكم موقي .1

 .يبالطلا طابضنالا ةنجل ةیبالطلا تاربخلا بتكم  غلبي .2

 نم دھعت ىلع عیقوتلاب بلاطلا مزلتو ةعوفرملا ةیضقلاب قیقحتلاب يبالطلا طابضنالا ةنجل رشابت .3
 .فلاخملا لعفلا يف نیطروتملا ةبلطلا

 و يھفش راذنإ( تاقیقحتلا ىلعً اءانب بكترُملا فلاخملا لعفلا دض بسانملا ءارجإلا ةنجللا ذختت .4
 رداصلا رارقلاب بلاطلا عانتقا لاح يف .)يبالطلا طابضنالا ةنجل اھردصت ةبوتكم هیبنت ةلاسر لوأ رادصإ

 ىلع ضارتعالا هنكمي رداصلا رارقلا نع بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ةیضقلا قالغإ متي ةنجللا نع
  .يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان مامأ رارقلا اذھ

 وأ لصفلا وأ ةیناث هیبنت ةلاسر رادصإ لثم ةمراص تاءارجإ ذاختاب ةنجللا يصوت يتلا تالاحلا يفو .5
 بلاطلل )يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان اھعقوي و يبالطلا طابضنالا ةنجل اھردصت يتلاو( درطلا
 رارقلا ذختیل ةددحم تایصوت عم يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان مامأ هتیضق ضرع متي ( ينعملا
 يلوو ينعملا بلاطلا ىلإ دیمعلا بئان نع رداصلا يئاھنلا رارقلا غالبإ متي  .)نأشلا اذھب يئاھنلا
 ينورتكلإلا ديربلاب ةلاسر لاسرإ متيو امك ةیطخ ةلاسر لالخ نم هتساردل ةیعارلا ةھجلا وأ هرمأ
 دیمع مامأ ملظت عفر نكمي هدض ذختملا رارقلا نع بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ينعملا بلاطلل
 ً.امزلموً ایعطق دیمعلا رارق نوكیس يلاتلابو .ةیلكلا

  بالطلا تاملظت ىلع درلا 5.4

 ةیلكلا اھمدقت ىرخأ تامدخ عم وأ ملعتلاو میلعتلا يف قلعتت ةلكشم بلاطلا هجاو  لاح يف :الوأ
 تامولعملا عمج فدھب  بلاطلا عمً اعامتجا دقعي هرودب يذلاو ينعملا فظوملا عم لصاوتلا هنكمي
 فظوملا در نم بلاطلا عانتقا لاح يفو .بسانملا لحلا داجيإ لواحيو ىوكشلا يف ةقلعتملا
 مسقلا سیئرل هتلكشم ضرعي ,هل مدقملا درلاب بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ةیضقلا قلغت ,ينعملا
 .ينعملا مسقلا سیئر بئان وأ

 يفو .ةیضقلا لح ىلع لمعیس يذلاو هبئان وأ ينعملا مسقلا سیئر عم لصاوتلا بلاطلل نكمي:ایناث
 ضرع هنكمي ,بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ةیضقلا قلغت ,هبئان وأ مسقلا سیئر درب بلاطلا عانتقا لاح
 .ةیبالطلا ةربخلا بتكم ىلع هتلكشم

 موقي ثیح بلاطلا نم ةیضقلا يف ةقلعتملا لیصافتلا عیمج ةیبالطلا ةربخلا بتكم ملتسي :اثلاث
 نمو . ىوكشلا لیصافت عیمج ىلع يوحي يذلاو اینورتكیلإ ضرغلا اذھل دعملا جذومنلا ءلمب بلاطلا
 ىلع درلاو يأرلا ءادبإل هبئان وأ ينعملا مسقلا سیئرل ةیئاقلت هینورتكیلا ديرب ةلاسر لاسرإ متي مث
 .بلاطلاب ةقلعتملا ةیضقلا
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 هبئان وأ مسقلا سیئر همدق يذلا درلاب هربخت ةیئاقلت ةینورتكیلا ديرب ةلاسر بلاطلا ملتسي :اعبار
 بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ةیضقلا قالغإ متي ذختملا ءارجإلاب بلاطلا عانتقا لاح يفو .هتیضق نأشب
 .ةیبالطلا ةربخلا بتكم ىلإ ةیضقلا ليوحت متي ذختملا ءارجإلاب

 لضفأ ةروصب اھحیضوت فدھب ةحورطملا ةیضقلا ىلع يأرلا ءادبإب ةیبالطلا ةربخلا بتكم موقي :اسماخ
 ديرب ةلاسر بلاطلا ملتسي , كلذ ىلع اءانبو .رارق نم هبئان وأ مسقلا سیئر همدق ام ىلعً اءانب
 .ةیضقلا قلغ متي , بلاطلا عانتقا ةلاح يفو . ةیبالطلا ةربخلا بتكم درب هملعت ةیئاقلت ةینورتكیلا
 دیمعلا دعاسم وأ يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئانل ةیضقلا عفر متي ,بلاطلا عانتقا مدع لاح يفو
  .يرادإلا لسلستلا ةیلآ ىلع اءانب ينعملا

  يف يأرلا يدبيو ارارق ينعملا دیمعلا دعاسم وأ يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان ذختي :اسداس
 اذإ .درلاب هغلبت ةیئاقلت ةینورتكیلا ةيديرب ةلاسر ىلع اھدعب بلاطلا لصحي .هیلا ةعوفرملا ةیضقلا
 بئانل ةیضقلا عفر متي , بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ةیضقلا قالغإ متي ,ذختملا ءارجالاب بلاطلا عنتقا
 يرادإلا لسلستلا ةیلآ نمض جردني فظوم دض ىوكشلا نأ لاح يفو .يميداكألا لجسملاو دیمعلا
   .دیمعلل ةیضقلا عفر متي ,يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئانل

 ىقلتيو .هیلإ ةعوفرملا ةیضقلا يف يأرلا يدبيو ارارق يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان ذختي :اعباس
 عانتقا لاح يف .يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان رارقب هربخت ةیئاقلت ةینورتكیلا ديرب ةلاسر بلاطلا
 .ةیبالطلا ةربخلا بتكمل ةیضقلا عاجرإ متي ,بلاطلا عانتقا مدع لاح يفو.ىوكشلا قالغا متي ,بلاطلا

 لضفأ مھف ىلإ لوصولا فدھب ةحورطملا ةیضقلا ىلع يأرلا ءادبإب ةیبالطلا ةربخلا بتكم موقي :انماث
 درب هربخت ةیئاقلت ةینوتركیلا ديرب ةلاسر بلاطلا ملتسي ,هیلع اءانبو.ةدجتسملا تاظحالملل اقفو
 هنكمي ,بلاطلا اضر مدع لاح يفو .ىوكشلا قالغا متي ,بلاطلا عنتقا اذإو .ةیبالطلا ةربخلا بتكم
 .دیمعلا ىدل ملظتلا

 تاھجلا عیمج نم ةمدقملا دودرلاو بلاطلا اھمدق يتلا ةیضقلا لیصافت ةعجارمب دیمعلا موقي :اعسات
 وأ ينعملا مسقلا سیئر عم ةیضقلا اضيأ دیمعلا شقانيو .هيدل عوفرملا ملظتلا يف رظنلا ةلصاومل
 .امزلموً ایعطق دیمعلا رارق نوكي ,كلذ دعبو ,ایصخش هعم عامتجالل بلاطلا ءاعدتسا نكمي

  ةیتامولعملا رداصملل لوؤسملا مادختسالا 6.4

 هب حَّرصملا ریغ مادختسالا ،رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع ،طسوألا قرشلا ةیلك تاسایس لمشت
  :ةیلاتلا طاقنلا صخي امیف ةیبوساحلا دراوملل
 عجشت داوم وأ ةیحابإ داوم ىلع يوتحت داوم يأ ليوحتو نيزختو ءاشنإو ليزنت بالطلل قحي ال :الوأ
 .ينوناق ریغ طاشن يأ وأ يرصنعلا زییمتلاو هركلاو فنعلا ىلع
 ةكبش مادختساب تاكبش وأ رتویبمك زاھج يأ ىلإ هب حَّرصملا ریغ لوخدلاب بالطلل حمسي ال :ایناث
 .طسوألا قرشلا ةیلك تارتویبمكو
 ةحيرص ةقفاوم اھيدل وأ اھب حَّرصم ریغ جمانرب وأ تانایب يأ لاخدإ ةلواحمب بالطلل حمسي ال :اثلاث
 .طسوألا قرشلا ةیلك ةمظنأل
 لثم حيرصتلاو ةيوھلا ديدحتل مدختست ةزھجأ وأ تامولعم يأ ةكراشمب بالطلل حمسي ال :اعبار
 ...خلإ ،نمآ زمرو ،يرس زمرو ،رورملا تاملكو , طسوألا قرشلا ةیلك تاباسح
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 ةیلكل ةيرایعملا جماربلا ةمئاق ىلع ةدوجوم ریغ تایجمرب مادختساب بالطلل حمسي ال :اسماخ
 نودب ةيرایعملا ریغ ةیناجملا جماربلاو ةكرتشملا جماربلا اومدختسي َّالأ مھیلع بجيو .طسوألا قرشلا
  .تامولعملا ایجولونكت تامدخ بتكم ةقفاوم ىلع لوصحلا

 وأ ماظنلل ةيذؤم نوكت دق يتلا تایجمربلا وأ اھب حرصملا ریغ ةيامحلا جمارب مادختسا عنمي :اسداس
 تروبو ،مشلا ةمزح لاثملا لیبس ىلع ماظنلل فعض ،يأ لغتست وأ ،نع فشكت نأ نكمم يتلا

 .اھب حَّرصم ریغ جمارب يأ وأ ةيرسلا زومرلا لح جماربو زرناكس
 .ةلسلستم لئاسر ىلع يوتحت ةینورتكلإ ةيديرب ةلاسر ةیجوت ةداعإ وأ لاسرإب حمسيال :اعباس

 تاحيرصت وأ ءارآ ءادبإب ئطاخ عابطنا نيوكتو هيوشت ينورتكلإلا ديربلا يمدختسمل زوجي ال :انماث
 .قبسم حيرصت نودب طسوألا قرشلا ةیلك نع ةباین
 قرشلا ةیلكب قلعتت ةيرس وأ ةساسح تامولعم مالتسا وأ هیجوت ةداعإو لاسرإ زوجي ال :اعسات
 .طسوألا قرشلا ةیلكل ةعبات ریغ ةینورتكلإ ةيديرب تاباسح مادختساب طسوألا

 ةیعماجلا بلاطلا ةقاطب امدختسم لوخدلا لجسي نأ صخش يأل حامسلا بالطلل زوجي ال :ارشاع
 .مھب ةصاخلا رورملا تاملك ةكراشمو

  قفارملا ماود تاقوأ 7.4

 .ةعمجلا مايأ ةقلغم قفارملا عیمج ىقبتس .تاقوألا رییغت دنع ایفاك اراطخا ميدقت متیس
 
 ةبتكملا
 اءاسم ةنماثلا ىلا احابص ةعباسلا نم     سیمخلل دحألا نم
 اءاسم ةدحاولا ىلا احابص ةعساتلا نم                  تبسلا

 لیجستلا بتكم
 اءاسم عبرلاو ةدحاولا نمو اءاسم ةرشع ةیناثلا ىلا احابص ةنماثلا نم      سیمخلا ىلا دحألا نم
 اءاسم ةسداسلا ىلا
 قلغم                   تبسلا

  نمألاو لابقتسالا بتكم
 اءاسم ةعساتلا ىلا احابص ةقیقد نیعبرأو سمخو ةعباسلا نم     سیمخلا ىلا دحألا نم
 اءاسم ةدحاولا لا احابص ةعساتلا نم                       تبسلا
  يبطلا زكرملا
 اءاسم ةنماثلا ىلا احابص ةنماثلا نم      سیمخلا ىلا دحألا نم
 تارضاحملا تقو

 تارضاحملا لودج بسح

  ماعلا يسیسأتلا جمانربلا .5

 ةساردلا نم مھنكمتل ةمزاللا فراعملاو  تاراھملاب ةبلطلا ديوزت ىلإ ماعلا يسیسأتلا جمانربلا فدھي
 لكشب ماعلا يسیسأتلا جمانربلا میمصت مت .اھب نیلجسملا ةیميداكالأ جماربلا يف ةیلاع ةءافكب
 ةبسوحلاو تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا ةساردل ةيرورضلا ،نامع ةنطلس يف ةیميداكألا ریياعملا قفاوي
  .ماعلا يسیساتلا جمانربلا يف
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 ةءافكلاى ىوتسم قیقحتو ماعلا  يسیسأتلا جمانربلا يف حاجنلا تابلطتم زایتجا بلاطلا ىلعو
 .ةماعلا ةساردلا تاراھمو ،ةبسوحلاو ،تایضايرلاو ،ةيزیلجنإلا ةغللا :يھو تالاجم ةعبرأ يف ةمزاللا

 نم مھّنكمتو ةیعماجلا ةساردلا يف  ةمزاللا تاراھملاب ةبلطلا ديوزت ىلإ ةيزیلجنإلا ةغللا داوم فدھتو
 دنعو .ةیلكلا يف ةیميداكألا تاصصختلا يف ةساردلابِ قاحتلالل مھلھؤي يذلا ىوتسملا ىلإ لوصولا
 ةيوغللا تاراھملا اوبستكا دق ةبلطلا نوكي ةفلتخملا اھتايوتسم زایتجاو ةيزیلجنإلا ةغللا ةسارد مامتإ
 .ةيزیلجنإلا ةغللاب ةحورطملا ةیساردلا جماربلا يف مھتسارد ةلصاوم نم اونكمتیل ةیساسألا

 يتلاو اھب ةقلعتملا تاراھملا و ةیضايرلا لئاسملل عسوأ مھفب ةبلطلا ديوزتل تایضايرلا داوم فدھتو
 ةلحرملا يف مھتسارد ةلصاومل مھلھؤي امم ةیلمعلا و ةینھذلا تابلطتملاب ءافولل ةیساسأ دعت
  .ىلوألا ةیعماجلا

 ةبسوحلا تایساسأب ةبلطلا فيرعت ىلإ ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةبسوحلا داوم فدھتو
 يف لمعلاو ةیمسر قئاثو ريرحت و ریضحتلا فدھب ةفورعم ةیبوساح تاقیبطت مادختسا نم مھنكمتو
 .ةیفارتحا ةیئرم ضورع ميدقت ىلإ ةفاضإلاب ةیبوساحلا لوادجلا

 جمانربلاب قاحتلالا تابلطتم 1.5

 ةرازو نم ةدمتعم تاداھش نم اھلداعي ام وأ ماعلا مولبدلا ةداھش ىلع نیلصاحلا ةبلطلا ةفاكل قحي
  .طسوألا قرشلا ةیلك يف ماعلا يسیسأتلا جمانربلاب قاحتلالا ةینامعلا میلعتلاو ةیبرتلا

 يسیسأتلا جمانربلا ةسارد نم ءافعإلا 2.5

 .هاندأ 1 مقر لودجلاب ةقفرملا طورشلا ىلعً اءانب تاءافعإلا حنم متي

 ءافعإلا ریياعم ءافعإلا
 ىوتسملا ديدحت رابتخا يف رثكأ وأ %60 ةمالع ماعلا يسیسأتلا جمانربلا ةسارد نم ءافعإلا

 تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا نم لك يف
 يسیسأتلا جمانربلا ةسارد مامتإ وأ ةبسوحلاو
 میلعتلا تاسسؤم ىدحإ نم ةرداص ماعلا
 .نامع ةنطلس يف ةدمتعملا يلاعلا

 ةجردب TOEFL وأ 5.5 ةجردب  IELTS ةداھش ةيزیلجنإلا ةغللا داوم ةسارد نم ءافعإلا
 رابتخالا(  ةجردب196 وأ )يقرولا رابتخالا( 525

 يف رثكأ وأ %60 ةمالع وأ )بوساحلا قيرط نع
 ةيزیلجنإلا ةغللاب صاخلا ىوتسملا ديدحت رابتخا
 يف ةيزیلجنإلا ةغللا داوم ةسارد مامتإ ةداھش وأ
 ىدحإ نم ةرداص يسیسأتلا جمانربلا
 ةنطلس يف ةدمتعملا يلاعلا میلعتلا تاسسؤم
 .نامع

 ICDL ةیلودلا بوساحلا ةدایق ةصخر ةبسوحلا داوم ةسارد نم ءافعإلا
 EDCL ةیبوروألا بوساحلا ةدایق ةصخر

 ةینقت تاراھم يف يلودلا مولبدلا ةداھش
 )ةيزیلجنإلا ةغللاب اھعیمج( IC3 تامولعملا
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 جمانربلا يف بوساحلا بلطتم مامتإ ةداھش
 تاسسؤم ىدحإ نم ةرداص ماعلا يسیسأتلا
 .نامع ةنطلس يف ةدمتعملا يلاعلا میلعتلا
 ديدحت رابتخا يف رثكأ وا %60 ةمالع قیقحت
  .ةبسوحلاب صاخلا ىوتسملا

 ديدحت رابتخا يفرثكأ وأ %60 ةمالع قیقحت  تایضايرلا داوم نم ءافعإلا
 جمانربلا يف تایضايرلا داوم لامكإ وأ ىوتسملا
 میلعتلا تاسسؤم ىدحإ يف ماعلا يسیسأتلا
 نامع ةنطلس يف ةدمتعملا يلاعلا

 هترارقم نم يأ وأ ماعلا يسیسأتلا جمانربلا ةسارد نم ءافعإلا ریياعم  1 مقر لودجلا

 ىوتسملا ديدحت رابتخا 3.5

 نوبغريو صصختلا جمارب دحأ يفً اقباس اولجسي مل نيذلا بالطلا ةفاكل ىوتسملا ديدحت رابتخا ىرجي
  داوم يف ةلصفنم تارابتخا ةثالث نم ىوتسملا ديدحت رابتخا نوكتي .طسوألا قرشلا ةیلكب قاحتلالاب
 .ةبسوحلاو تایضايرلا و ةيزیلجنإلا ةغللا

 لحارم ىلع ةیعوبسألا يمسرلا ماودلا مايأ ةفاك يف ةداع ىوتسملا ديدحت رابتخا دعوم لودجي .1
 كلت ىلع عالطالل لیجستلا تامدخ وأ لوبقلا بتكم ةعجارم بالطلل نكميو .ةفلتخم ةینمز
 .تاقوألا

 عقوتيو .ةبسوحلل ةعاسو تایضايرلل ةعاس و ةيزیلجنإلا ةغلل ناتعاس  :تاعاس 4 رابتخالا ةدم .2
  .هتاذ مویلا يف ةثالثلا تارابتخالا لامكإ ةداعلا يف

  .يمسرلا ماودلا مايأ نم نییموي لالخ ىوتسملا ديدحت رابتخا جئاتن ردصت .3

 لاح يف ةيرادإ تاقفن لدب موسر ضرفت نكلو .موسر يأ ىوتسملا رابتخال مدقتملا عفدي ال .4
 مامتإ ةداھش ىلع هلوصح و يسیسأتلا جمانربلا داوم عیمج يف رثكأ وأ %60 ةمالع هقیقحت
  .يسیسأتلا جمانربلا

 ةداملل رابتخالا ةداعإ هل قحي ةدحاو ءانثتساب ىوتسملا رابتخا داوم عیمج يف مدقتملا حجن اذإ .5
 ةینقت ىلإ ةمدقملا( ةبسوحلا داوم لماعت .يساردلا لصفلا ةيادب لبق ةرشابم اھیف بسر يتلا
  .ةدحاو ةدام اھنأ ىلع )بوساحلا تاقیبطتو تامولعملا

 لودج يف حضوم وھ امك رابتخالا اذھ ةجیتن بلاطلا هسردیس يذلا ىوتسملا ةیلاتلا ریياعملا ددحتو
 .2 مقر

 يف بلاطلا اھیلع لصح يتلا ةجیتنلا اھتسارد بجي يتلا داوملا
 ىوتسملا ديدحت رابتخا

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةيزیلجنإلا ةغللا
 24 ىلإ 0 نم 1 ةيزیلجنإلا ةغللا
 44 ىلإ 25 نم 2 ةيزیلجنإلا ةغللا
 59 ىلإ 44 نم 3 ةيزیلجنإلا ةغللا
 قوف امف 60 ةيزیلجنإلا ةغللا ةسارد نم ءافعإلا
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 يسیسأتلا جمانربلا يف تایضايرلا
 44 ىلإ 0 نم 1 يسیسأتلا جمانربلا يف تایضايرلا
 59 ىلإ 45 نم 2 يسیسأتلا جمانربلا يف تایضايرلا
 جمانربلا يف تایضايرلا  داوم نم ءافعإ
 يسیسأتلا

 قوف امف 60 نم

 يسیسأتلا جمانربلا يف ةبسوحلا
 59 ىلإ 0 نم تامولعملا ةینقت يف ةمدقم
 قوف امف 60 تامولعملا ةینقت يف ةمدقم ةدام نم ءافعإ
 59 ىلإ 0 نم ةبسوحلا تاقیبطت
 قوف امف 60  ةبسوحلا تاقیبطت ةدام نم ءافعإ
 ىوتسملا رابتخا جئاتن بسح يسیسأتلا جمانربلا داوم ةسارد نم ءافعإلا ریياعم 2 مقر لودجلا

 ىلإً ادانتسا ةبسوحلاو تایضايرلاو ةيزیلجنإلا ةغللا يف ةفلتخم تايوتسم ةسارد بلاطلل نكمي
 داوملا نم ةفلتخم تاعومجم يف اولجسي نأ نكمي بالطلا نأب ينعي اذھو .اھیف هتءافك ىوتسم
  .ةددعتم تايوتسم يف

 ىرخألا يلاعلا میلعتلا تاسسؤم ىدحإ نم نیلوحملا بالطلا عضو ىوتسملا ديدحت رابتخا ددحيو
 اھوققح يتلا ةجیتنلا نم لقأ مھاوتسم ديدحت رابتخإ ةجیتن تناك اذإف .طسوألا قرشلا ةیلك ىلإ
 ةیلكلا يف مھتسارد يف هلداعي ام وأ هسفن ىوتسملا يف نوعضوي مھنإف ةقباسلا مھتسارد يف
 .ةقباسلا

 هیف ىرج يذلا يميداكألا ماعلا لالخ طقف لوعفملا ةيراس ىوتسملا ديدحت رابتخإ ةجیتن ربتعتو
 هیلع بجیف رابتخالا هیف ىرج يذلا يميداكألا ماعلا لالخ ایمسر مدقتملا قحتلي مل اذإو .رابتخإلا
  .رابتخإلا ميدقت ةداعإ

 يلصفلا رابتخالاو ىوتسملا ديدحت رابتخا يف حاجنلا ةمالع نیب لصاحلا فالتخإلا يف ببسلا دوعيو
 امنیب بسانملا ىوتسملا يف بلاطلا عضو وھ ىوتسملا ديدحت رابتخا نم فدھلا نأ ىلا يئاھنلا
  .ددحم ىوتسم يف تزجنأ دق میلعتلا تاجرخم نأ نم دكأتلل يئاھنلا يلصفلا ناحتمالا فدھي

 يسیسأتـلا جمانربلا ةیلكیھ 4.5

 لوصفلا ربع يواستلاب ةعزوم يھو ةدمتعم ةطقن 180 نم ماعلا يسیسأتلا جمانربلا نوكتي
 ىلإ دانتسالاب ةدمتعملا طاقنلا عيزوت متو .)يسارد لصف لكل ةدمتعم ةطقن 60 ( ةثالثلا ةیساردلا

  .ةداملا كلتل ةبولطملا بلاطلا دھج تاعاسو سيردتلا تاعاس

 ةدمتعم ةطقن 30 نم تایضايرلا داوم نوكتت و ةدمتعم ةطقن 140 نم ةيزیلجنإلا ةغللا داوم نوكتتو
 .ةدمتعم طاقن 10 نم بوساحلا داوم نوكتت امنیب

 ةغللاو 1ةيزیلجنإلا ةغللا داوملا هذھ ىمستو .تايوتسم ةثالث يف ةيزیلجنإلا ةغللا داوم عزوتت
 ةماعلا تایضايرلا ةدام نأ ثیح نیيوتسم يف تایضايرلا داوم عزوتتو .3 ةيزیلجنإلا ةغللاو 2 ةيزیلجنإلا
 امك .يناثلا ىوتسملا يف ةتحبلا تایضايرلا وأ ةیقیبطتلا تایضايرلا و لوألا ىوتسملا يف سردت
 ىوتسملا يف سردت تامولعملا ةینقت يف ةمدقم ةدام نأ ثیح نیيوتسم يف بوساحلا داوم عزوتتو
  .يناثلا ىوتسملا يف بوساحلا تاقیبطت ةدام سردت امنیب لوألا
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 :مییقتلاو تارابتخإلا 1.4.5

 تامییقتلا حنمت .يئاھنلا مییقتلاو يساردلا لصفلا ءانثأ تامییقتلا نم ةعومجمب بالطلا مییقت متي
 ةجردلا لكشت يتلاو ةیئاھنلا تارابتخإلا مھضوخ لبق مھملعت يف ةوھلا رسجل ةبلطلل ةصرف ةیلصفلا
 50 ىلع لوصحلا بالطلا جاتحي ثیحب ةجرد 100 ةعومجم ام لمحت ةیئاھنلا تامییقتلا .ةیئاھنلا
 .ةبسوحلاو تایضايرلا يتدام يف ىندأ دحك ةجرد

 رظنلا نكميو .يئاھنلا رابتخإلل مدقتلا مھل قحیل %75 نع لقت ال روضح ةبسن ةبلطلا نم عقوتيو
 طرش يئاھنلا رابتخإلل مدقتلل %75 ىلا %55 نیب مھروضح ةبسن حوارتت نيذلا ةبلطلا تالاح يف
 همدقي يطخ رذع يأب رظنلا متي نلو .%50 نع لقي ال يلصفلا مییقتلا يف مھعومجم نوكي نأ
 تارضاحملا ىلع اءانب روضحلا باستحا متيو.ام يحص فرظب وأ لمعلاب اقلعتم ناكأ ءاوس بلاطلا
  .لصفلا لالخ ةیلعفلا

 :تاجردلا عيزوت

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةيزیلجنإلا ةغللا داوم .أ

 ةارقلا تاراھمو ةباتكلا تاراھم يھو داوم ةثالث نم ةيزیلجنإلا ةغللا تايوتسم نم ىوتسم لك نوكتي
 ةیلیكشتلا تامییقتلا نم جيزم مادختساب ةبلطلا مییقت متيو .ةثداحملاو عامتسالا تاراھمو
 و ةیبالطلا عيراشملاو ةثداحملا يف ( ةرمتسم تامییقت لكش ىلع تایمیقتلا نوكتو .ةیلامجإلاو
 )سوماقلاو دعاوقلا تاراھمو تادرفملا تالجس و ةءارقلا و ةیئرملا ضورعلاو ريراقتلا و تافلملا
 .ةیئاھنلا تارابتخالا و لصفلا فصتنم تارابتخا ىلإ ةفاضإلاب

 :يلاتلا وحنلا ىلع )ةدحوم تاجرد( ةجرد 100 نم ةیلامجإلا تامییقتلا نوكتتو

 لصفلا فصتنم رابتخا ةبسن نوكت امنیب %25 ةرمتسملا تامییقتلا بیصن نوكي :لوألا ىوتسملا .1
 .%50 نم يئاھنلا رابتخالا نوكتيو %25 يھ

 لصفلا فصتنم رابتخا ةبسن نوكت امنیب %30 ةرمتسملا تامییقتلا بیصن نوكي :يناثلا ىوتسملا .2
 %50 نم يئاھنلا رابتخالا نوكتيو 20%

 لصفلا فصتنم رابتخا ةبسن نوكت امنیب %35 ةرمتسملا تامییقتلا بیصن نوكي :ثلاثلا ىوتسملا .3
 .%50 نم يئاھنلا رابتخالا نوكتيو 15%

 .يلاتلا ىوتسملا ىلإ اولقتني يكل ةیلامجإلا مھتامییقت يف قوف امف %50 قیقحت ىلإ بالطلا جاتحي

 تامییقتلا تاجرد يلامجإ

 ثلاثلا ىوتسملا يناثلا ىونسملا لوألا ىونسملا مییقتلا
 مییقتلا
 رمتسملا

25% 30% 35% 

 فصتنم رابتخا
 لصفلا

25% 20% 15% 
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 رابتخالا
 يئاھنلا

50% 50% 50% 

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف تامییقتلا تاجرد يلامجإ 3 مقر لودج

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف تایضايرلا داوم .ب

 تاجردلل %50 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم ةجرد 100 نم تایضايرلا داوم نم ةدام لك بسحت
 لاقتنالا نم نكمتیل %50 هعومجم امل بلاطلا جاتحيو لصفلا ةياھن رابتخإل ىرخأ %50 و ةیلصفلا
  .يلاتلا ىوتسملا ىلا

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف ةبسوحلا داوم .ب

 ةیلصفلا لامعألل %50 يلاتلا وحنلا ىلع ةعزوم ةجرد 100 نم ةبسوحلا داوم نم ةدام لك بسحت
 ىوتسملل لاقتنالا نم نكمتیل ىندأ دحك %50 هعومجم  امل بلاطلا جاتحيو يئاھنلا رابتخالل %50 و
 .يناثلا

 يلیمكتلا رابتخالا 2.4.5

 ةجیتن اعم امھیلك وأ يسیسأتلا جمانربلا داوم ىدحإل يئاھنلا رابتخإلا نع بیغتملا بلاطلل قحي
 تارابتخإ عم انمازتم رابتخإلا اذھ ءارجإ دعوم نوكيو .يلیمكتلا رابتخإلل مدقتلا ةیلكلا اھلبقت بابسأ
 ةطيرش اھنع بیغتملا ةداملا يف )IP( لمتكم ریغ ةجرد بلاطلا حنمي ةلاحلا ةذھ يفو صصختلا داوم
 .يلیمكتلا رابتخإلل لیجستب هل حمسي ثیح ةمعاد قئاثو اقفرم لیجستلا بتكم ىدل بلطب مدقتلا

 .)ةیلصفلا تامییقتلا يف روضحلا تابلطتم قیقحت ةطيرش رابتخإلا اذھل مدقتلا بلاطلل نكمي(

 يدحتلا تارابتخا 3.4.5 

 يطخت فدھب يدحتلا رابتخال مدقتلا ماعلا يسیسأتلا جمانربلا يف نیلجسملا ةبلطلل نكمي
 رثكأ وأ %75 لان اذإ يدحتلا رابتخال مدقتلا بلاطلل قحيو .ىلعأ ىوتسم ىلإ لاقتنالاو تايوتسملا
  .هب لجسملا ىوتسملا يف ةیئاھنلا تارابتخالا يف تایضايرلاو ةبسوحلاو ةيزیلجنإلا ةغللا داوم يف

 .يلعفلا هاوتسمل يلاتلا ىوتسملا يف لصفلا ةياھن رابتخا ىلإ يدحتلا رابتخا يف بلاطلا مدقتيو
 ةيزیلجنألا ةغللا داوم يف تامالعلا نم %50 لقألا ىلع لان اذإ دحاو ىوتسم بلاطلا ىطختيو
  .ةبسوحلاو تایضايرلاو

  .رابتخالا ءارجإل ةددحملا دیعاوملا قفو يدحتلا رابتخا ضوخل لیجستلا بالطلا ىلع بجيو

 ماعلا سیسأتلا جمانربلا ةسارد لامكإ 5.5

 جمانربلا مامتإ ةداھش ماعلا يسیسأتلا جمانربلا مامتإ تابلطتم نوققحي نيذلا ةبلطلا حنمي .1
 .ةیميداكالا جماربلاب قاحتلالل قباس بلطتم ةدھشلا هذھ دعُتو .ماعلا يسیسأتلا

 يسیسأتلا جمانربلا جئاتن نالعإ خيرات نم ناتنس ماعلا يسیسأتلا جمانربلا ةداھش ةیحالص ةدم .2
  .تارابتخالا سلجم يف يسیسأتلا



31 
 

 تاجردلا ىلع ضارتعالا 6.5

 يف ةفصنم ریغ تاسرامم وأ زیحت يأ دوجو بنجتلو ةعبتملا تاءارجإلا يف ةیفافشلا ىلع ظافحلل
  .جئاتنلا ىلع ضراتعالا بالطلل قحي ىوتسملا ديدحت رابتخا تانوكم نم نوكم يأ

 ىوتسملا ديدحت رابتخإ 1.6.5

 .ةساردلا ةيادب لبق هجئاتن ىلع ضارتعإلا ىوتسملا ديدحت رابتخإ اومدق نيذلا بالطلل قحي
 بالطلا حصنيو .مھرابتخا جئاتن رودص دنع ضارتعالا مھل قحيً اقحال نیلجسملا بالطلل ةبسنلابو
 يمسق نع نیلثمم نم نوكتت ةنجل دقعتو .ضارتعالا اذھ لثمب مدقتلل لوبقلا بتكم ىلإ هجوتلاب
 رادصإل ةعبتملا ةديدعلا ریياعملاب مازتلالا نم ققحتت ثیحب تاضارتعالا يف رظنلل ةبسوحلاو تایضايرلا
  .ةیميداكألا ةنجللا رارق ىلع ضارتعإلا بلاطلل قحي ال لاح يأ ىلعو .جئاتنلا

 ةیلصفلا تامییقتلا 2.6.5

 بلاطلا حصني ،ةیلصفلا تامییقتلا نم يأ يف ةحونمملا تاجردلابً اقلعتم ضارتعإلا ناك لاح يف .أ
 يتلا ةجردلا ةمئالم ىدمب ةقلعتم لیصافت هنم بلطيو مییقتلا ححص يذلا سردملا عم عامتجالاب
  .جئاتنلا نالعإ يلت يتلا يمسرلا ماودلا مايأ نم مايأ ةسمخ لالخ هل اھحنم

 مايأ نم مايا ةسمخ لالخ ينعملا مسقلا ةعجارم بلاطلل زوجي ىرخأ ةھج ىلإ ضارتعإلا عفرلو .ب
 نم فلأتيً اقيرف اھنیح مسقلا سیئر لكشيو .لوألا ضارتعإلا دعب جئاتنلا نالعإ نم يمسرلا ماودلا
 اھجئاتن ىلع ضارتعإلا مت يتلا ةداملا سردي ال مسقلا نم رخآ ةیسيردت ةئیھ وضع و جمانربلا ريدم
 ةنجللا رارق ىلع ضارتعإلا بلاطلل قحي ال لاح يأ ىلعو .ةیضقلا لحل تارابتخإلا بتكم نم فظومو
 .ةیميداكألا

 ةیميداكألا تاءارجإلا و تاسایسلا .6

 ،اھب ةعبتملا تاءارجإلاو ةفلتخملا ةیميداكألا تاسایسلا حیضوتل ةلوذبملا دوھجلا لك نم مغرلاب
 لكب ماملإلل يعسلا ةیلوؤسم بالطلا قتاع ىلع عقي هنأ الإ ،نیناوقلا ةفاك عابتإ ةرورض دیكأتلو
 ةینعملا تادحولاو ماسقألا ىلإ لوصولاب ،نیناوقلا ىلع أرطت يتلا تارییغتلاو تادجتسملا
 عقومل ةيرودلا ةعباتملا قيرط نع كلذو؛ تامولعملاو تاداشرإلا ةعباتم مھیلع بجيو ،مھتالؤاستب
  .طقف اذھ ىلع قرطلا رصتقت الو ،ةینالعإلا حئاوللاو ينورتكلإلا ةیلكلا

  لیجستلا ةسایس 1.6

 داوملا لیجست لوادج 1.1.6

 لاح يفو .يميداكألا ميوقتلا يف اھنع نلعملا خيراوتلا بسح يھتنتو داوملل لیجستلا ةیلمع أدبت
 .ةفلتخملا لصاوتلا لئاسو ربع كلذ نع غالبإلا يغبنيو داوملا لیجست دیعاوم يف تارییغت ثودح
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 داوملا لیجست 2.1.6

 ماودلا بالط ىلع بجيو .)( SIS بالطلا تامولعم ماطن ربع داوملل لیجستلا بالطلا عیطتسي •
 ةطقن 60 يأ ،دحاولا يميداكألا ماعلا يف ةدمتعم ةطقن 120 عومجمب داوم لیجست لماكلا
 .نییساردلا نیلصفلا الك يف ةدمتعم

 ماعلا يف ةدمتعم ةطقن 90 عومجمب داوم يف لیجستلا يئزجلا ماودلا بالط نم عقوتي امنیب •
 .نییساردلا نییلصفلا الك يف ةدمتعم ةطقن 45 لداعي ام يأ ،دحاولا يميداكألا

 ةطقن 120 لا زواجت لجسملا اھلبقي بابسأ مھيدل نيذلا وأ مھجرخت عقوتملا بالطلل حمسيو •
 .دحاولا يميداكألا ماعلا يف ةدمتعم

 .لیجستلا طورش فوتسي مل اذإ بلاطلل ةلجسملا داوملا ءاغلإ ةیلكلل زوجيو •
 :ةیلاتلا تالاحلا يف كلذو لقأ ةیسارد تاعاس ددعب داوم لیجست بلاطلل حمسيو •

 لیجستلا نم بلاطلا نكمت مدع يلاتلابو ةقباسلا تابلطتملا طورش قیقحت مدع لاح يف .أ
 .ةمدقتم داومل

 تلح  يلا داوملا عم يساردلا جمانربلا يف ةحورطم دعت مل يتلا داوملا ضراعت لاح يف .ب
 .اھلحم
 .ةمكارتم داوم ةسارد هیلع و يميداكألا هئادأ يف افیعض بلاطلا نوكي امدنع .ج
 .ةیحصلا يحاونلا ىلع رصتقت ال ىرخأ بابسأ .د
 

 ةفاضإلاو بحسلا ةرتف  3.1.6

 ةرتف نوكت .ةفاضإلاو بحسلا ةرتف ءانثأ ةمارغ عفد نودً اینورتكلا داوملا ةفاضإو بحس بلاطلل نكمي
 ةرتف دجوت ال امنیب .)عیبرلاو فيرخلا( نییساردلا نیلصفلا نم لوألا عوبسألا لالخ ةفاضإلاو بحسلا

 نكمي ال نكلو .ىلوألا ةیعماجلا ةلحرملا يف ةساردلا داومل يفیصلا لصفلا لالخ ةفاضإو بحس
  .ةفاضإلاو بحسلا ةرتف دعب اھنم باحسنالا لاح يف داوملا موسر عاجرتسا

 ةداملا نم باحسنالا 4.1.6

 لصفلا فصتنم لبقو ةفاضإلاو بحسلا ةرتف ءاھتنا دعب ةداملا بحسب بغري يذلا بلاطلا ىلع بجي
 موسرلا عفد هیلعو .SIS بلاطلا تامولعم ماظن نم هیلع لوصحلا نكمي يذلا باحسنالا جذومن ةئبعت
 فشك يف ةرھاظلاو اھنم بحسنملا ةداملا لباقم )W( زمرلا ىلع لصحیسو .ةداملل ةقحتسملا
 ال نكلو .لصفلا لالخ اھیلع لصح يتلا ةیلصفلا تاجردلا عیمج ءاغلإ كلذ ىلع بترتیسو .تاجردلا
 بلاطلا يعدتسي ءىراط رمأ ثودح لاح يفو.لصفلا فصتنم دعب ةداملا بحسب بلاطلل حمسي
 يأ ،تاجردلا فشك ىلع )(FW زمر هل لجسي فوس لصفلا فصتنم دعب ةداملا نم باحسنالل
 . ةداملا نمرخأتملا باحسنالا ببسب ةداملا يف بوسرلا

 جمانربلا نم باحسنالا 5.1.6
 

 .هنع ةباین كلذب مایقلل لیجستلا بتكم ليوخت هناكمإب وأ ةیلكلا نم باحسنالا بلاطلل زوجي .1
 نم هباحسنا لبق اھلان يتلا تاجردلا ىلع ةیلكلا نمً ایمسر بحسني يذلا بلاطلا ظفتحيو
  .جمانربلا
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 ةیطابضنالا وأ ةیميداكألا بابسأللً ارظن جمانربلا نم باحسنالا بلاطلا نم بلطت نأ ةیلكلل قحي .2
 :ةیلاتلا

 
 جمانربلا يف حاجنلا تابلطتم ءاھنإل اھب حومسملا ةساردلا ةدم زواجتي يذلا بلاطلا ىلع .أ  
 ققح اذإ ًةبترم لقألا ةداھشلا ىلع لصحیس ثیح ةیلكلا نم باحسنالا هب لجسملا
 .اھب حاجنلا تابلطتم
 
 ذاختا يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئانل زوجي يبالطلا طابضنالا ةنجل تایصوت ىلعً اءانب .ب 
 .بلاطلا باحسنا هیلع بترتي يبيدأت ءارجإ
 
 يلاوتلا ىلع لوصف ةثالثل ةفاضإلاو بحسلا ةرتف يف داوملا نولجسي ال نيذلا بالطلا دعُي .ج 
 .ةیلكلا يف نیلجسملا بالطلا ةمئاق نم مھؤامسا ىغلتسو يمسر ریغ لكشب نیبحسنم
 

  ةیناث ةرم ةیلكلاب قاحتلالا  2.6

 ،يدرف لكشب كلذو اھنم باحسنالا دعب ةیلكلاب قاحتلالا ةداعإ يف نیبغارلا بالطلا تابلطل رظني دق
 ةفصب مھنم بلاط يأ لیجست داعي ال ذإ  .هنم بحسنا يذلا قباسلا هجمانربل بلاطلا داعي ىتح
 ددع :-رصحلا لیبس ىلع سیل– اھنم لماوع ةدع ةلاحلا هذھ يف رابتعإلاب ذخأيو ،ةیكیتاموتوأ
 ءادأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةیلكلا نم بحسني بلاطلا تلعج يتلا بابسألاو ،ةیلكلاب ةرفوتملا دعاقملا
 اقبسم مھططخ يف ةررقملا مھتسارد ةرتف اودعت نيذلا بالطلا امأ .خلا ..قباسلا يميداكألا بلاطلا
 اددجم ةیلكلاب مھلیجست ةداعإ بلط يف رظنلا داعي نل فوسف ،)ةساردلل ىوصقلا ةرتفلا  دنب :عجار(
  .ةیلكلل هلیجست ةداعإ دنع ميدقلا يعماجلا مقرلا سفن بلاطلا لمحيو

 )ةساردلل ىوصقلا ةدملا طرش انھ قبطني( اددجم ةیلكلاب بلاطلا قاحتلإ ةلاح يف هنأب ركذلاب ريدجو
 ةیساردلا موسرلا ةلكیھ سفن هیلع قبطنت هنإف ةیماظن ةیسارد لوصف ةثالث لالخ هتسارد لامكإل
 نیناوقلاو ماكحألل اعضاخ بلاطلا نوكي فوسو ،ةیلكلا نم هجورخ تقو يف ةبولطم تناك يتلا
  .ينعملا جمانربلا ةلكیھو ةیميداكألا

 ةیسارد لوصف مھلیجأت دعب وأ مھباحسنا دعب ةیلكلاب قاحتلإلا ةداعإ بلطب نیمدقتملا بالطلا عضخي
 تاعبتلل كلذكو ،يميداكألا هلكیھو هب نیبستنملا جمانربلاب ةصاخلا نیناوقلاو ماكحألا عیمجل ةنیعم
 ةداعإ اھیف مت يتلا ةیميداكألا ةنسلا وأ ينعملا يساردلا لصفلا لالخ مھیلع ضرفت دق يتلا ةیلاملا
  .قاحتلالا

 لوصف ةثالث نع ديزت ةرتفل  مھباحسنا دعب ةیلكلاب قاحتلإلا ةداعإ بلطب نیمدقتملا بالطلا عضخي
 رومألاب قلعتي امو يميداكألا هلكیھو  هب نیقحتلملا جمانربلاب ةصاخلا نیناوقلاو ماكحألا عیمجل ةیلاتتم
  .  ً.اددجم هقاحتلا ةرتف لالخ اھب لومعملا ةیلاملا

 ةرامتسإلا ءلم هنم بلطيو ،يساردلا لصفلا ةيادب يف طقف ةیلكلاب قاحتلإلا ةداعإ بلاطلا عیطتسي
 ةیلآ لامكإب ةصاخلا تاوطخلا عابتا ةرورض عم ،ةیلكلاب لیجستلا بتكم يف ةرفوتملاو كلذل ةصصخملا
 ،ةیلكلا راطخإ نم دحاو موي دعب مھلیجست متیس بالطلا ءالؤھ ،لاح لك ىلعو ،داوملل لیجستلا
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 بلاطلل ةیساردلا ةطخلا ثيدحتو بلطلا يف رظنلل لقألا ىلع ادحاو اموي لیجستلا بتكم جاتحيو
 .ةیلكلل ينورتكلإلا ماظنلا يف

  ةیساردلا موسرلا عفد 3.6

 ةداھشلا بلاطلا حنمي نلو .موسرلا عفد لودج بسح ةیساردلا داوملا و جماربلا ةفاك موسر عفدت
 لصفلا يف ةساردلا ةلصاوم وأ جرختلاب بلاط يأل حمسي نلو .ةلماك موسرلا عفد نود ةیميداكألا
 .ةلماك ةقحتسملا غلابملا دادسب مقي ملام يلاتلا يساردلا

  ةساردلل ىوصقلا ةدملا 4.6

 :يلاتلا وحنلا ىلع يھ ةیميداكألا جماربلا لامكإل اھب حومسملا ىوصقلا ةدملا

 جمانربلا يف حاجنلا تابلطتم لامكإل اھب حومسملا ىوصقلا ةدملا :ماعلا يسیسأتلا جمانربلا
 نیتلواحم يف يسیسأتلا جمانربلا داوم يف حاجنلا بلاطلا نم عقوتيو .ناتنس يھ ماعلا سیسأتلا
 لامكإل ةمظتنم ةثلاث ةلواحمب بلاطلل حمسي دقو .جمانربلا تايوتسم دحأ ةسارد لالخ نیتمظتنم
  .ةصاخ ةاعارم نمض طقف ةدحاو ةدام يف حاجنلا تابلطتم

  .ةداھشلا رادصإ خيرات نم ناتنس يھ يسیسأتلا جمانربلا لامكإ ةداھش ةیحالص ةدم

 داوملا لیجستو ةساردلا ةلصاومب داوملا مھیلع تمكارت نيذلا يسیسأتلا جمانربلا ةبلطل حمسيو
 .هاندأ حضوملا لودجلا بسح

 ثلاثلا ىوتسملا يناثلا ىوتسملا لوألا ىوتسملا
 يف حاجنلا( 1 ةيزیلجنإلا ةغللا
 )نیتمظتنم نیتلواحم

 يف حاجنلا( 2 ةيزیلجنإلا ةغللا
 )ةمظتنم تالواحم ةثالث

 حاجنلا( 3 ةيزیلجنإلا ةغللا
 )نیتمظتنم نیتلواحم يف

 يف حاجنلا( ةماعلا تایضايرلا 
 )نیتمظتنم نیتلواحم

 ( ةیقیبطتلا تایضايرلا
 تالواحم ةثالث يف حاجنلا
 )ةمظتنم

 تامولعملا ةینقت يف ةمدقملا 
 نیتلواحم يف حاجنلا(
 )نیتمظتنم

 حاجنلا( بوساحلا تاقیبطت
 )نیتمظتنم نیتلواحم يف

 ماعلا يسیسأتلا جمانربلا داوم – ةساردلا ةدم :4 مقر لودج

 تاونس 4 :مولبدلا جمارب

 تاونس 8 :سويرولاكبلا جمارب

 و لیجأتلا و يساردلا لصفلا بحس اھیف امب ریخأتلا تالاح عیمج ةساردلل ىوصقلا ةدملا لمشتو
 هب قحتلي يسارد لصف لوأ نم ةساردلا ةدم بسحتو .اھركذ متي مل يتلا ىرخألا تالاحلا ضعب
  .يميداكألا جمانربلا يف بلاطلا
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 ماظن ىلعً اءانب يميداكألا جمانربلاب قحتلي يذلا لوحملا  بلاطلل ىوصقلا ةساردلا ةدم نوكتو
 ةیساردلا لوصفلا ةدم فعض اھنم لوحملا ةیمیلعتلا ةسسؤملا نم ةدمتعملا طاقنلا باستحا
 .ةداھشلا ىلع لوصحلا تابلطتم لامكإل ةیقبتملا

 ةلحرم داوم ةفاك يف حاجنلا تابلطتم لامكإ سويرولاكبلا جمارب يف نیلجسملا ةبلطلا ىلع بجيو
 .اھب حومسملا ةساردلا ةدملً ازواجتم دعي فوس الإو تاونس ةعبرأ اھاصقأ ةدم يف مولبدلا

 قرشلا ةیلك يف مھتسارد ةعباتم اھب حومسملا ةسادلا ةدم نوزواجتي نيذلا ةبلطلل حمسي نل
 .هیف نیلجسملا جمانربلا نم مھباحسنا بوجو كلذ ىلع بترتیسو طسوألا

 ءافعإلا ةسایس 5.6

 ةسارد هل قبس دق نوكي نأ ةطيرش ةنیعم ةدام ةسارد نم ءافعإلا بلطب مدقتلا بلاطلل حمسي
 ةلداعم متي ال هنأ ىلع %75 نع لقت ال ةبسنب ةینعملا ةداملل اھتايوتحم لداعُت داوم ةعومجم وأ ةدام

 .رابتعالا نیعب اھعضو متي نلو ةلثامم ىرخأ تاداھش وأ ةرود مامتا ةداھش

 حومسملا ىوصقلا ةدملا مھزواجت لاح يف ءافعإ يأ ىلع ةساردلل نودوعي نيذلا بالطلا لصحي نل
 ةھجلا نع رظنلا ضغب ةساردلا نع عاطقنإلا نم رثكأ وأ تاونس سمخ دعب وأ لیجستلاب اھیف مھل
 قرشلا ةیلك ةسایسل اًقفو لیجستلا ةیلآ يف رظنلا متیسو .اقبسم بلاطلا اھیف سرد يتلا
 تالاجملا يف نولمعي اوناك نيذلا بالطلا ءالؤھ لثمل تاءانثتسا حنم نكمملا نم هنأ ىلع،طسوألا
  .ةلصلا تاذ

 ةررقملا ةیساردلا  داوملا ددع نم %50 ةبسن زواجتت تاءافعإ  سويرولاكبلاو مولبدلا يسراد حنمي نل
 فوس سويرولاكبلا ةجرد يف نیلجسم مھو مھئافعإ مت نيذلا بالطلاو .نیجمانربلا نم لكل ءافعإلل
 كلت لینل ةددحملا داوملا نم لقألا ىلع %50 مھلامكإ دنع طقف مولبدلا ةجردل نیلھؤم اونوكي
 يفت ىرخأ ةداھش يأ مالتسال طقف نیلوخم اونوكي فوس الإو ،طسوألا قرشلا ةیلك نم ةداھشلا
  .ةروكذملا ریياعملا لكب

 .عيراشملا ىلإ ةفاضإلاب ثلاثلا ىوتسملا يف ةیساردلا داوملا تاءافعإلا نم ىنثتست

 يف قحلا ماسقألا كلتلو ،ةینعملا ماسقألا نم نیلثمم لبق نم ءافعإلا تابلط عیمج ةعجارم متت
 حرتقي دق ،ةصاخ تالاح يفو ،هالعأ ةروكذملا ءافعإلا ریياعم ىلع اءانب ءافعإلا بلط ضفر وأ لوبق
 بلط يف رظنلا ةیناكمإ ىلإ لصوتلل ةیفاضإ تامولعم ىلع لوصحللو ةءافكلل رابتخا لمع مسقلا
 رودص لبق ءافعإلل اھیف رظنلا متي مل يتلا داوملل ملظت بلط ميدقت يف قحلا بالطللو .ءافعإلا
  .بلطلا لوبقل ةریخألا ةلاسرلا

 ةیملعلا ةجردلا نوكتسو ،اھل نیمدقتملا جماربلا يف مھلیجست ةرتف لالخ بالطلل تاءافعإلا حنمت
 ةرتف لالخ تالداعم ةيأ حنمت نلو .رییغتلل ةلباق ریغو ةیئاھن تالداعملا حنم دعب اھل لصوتلا مت يتلا
  .ةساردلا

 ةحونمملا تاءافعإلا ءاغلإ متیسو ،تاجردلا فشك يف )P( زمرلاب اھنم ءافعإلا مت يتلا داوملل زمري
 ةمدقملا قئاثولا وأ تامولعملا يف براضت وأ ضراعت دوجو حاضتإ تقو اھنأشب ةیبيدأت تاءارجا ذاختاو
 .تاءافعإلا ىلع لوصحلل بالطلا نم



36 
 

 ءافعإلا موسر1.5.6

 .اھنم هءافعإ مت ةدام لكل ةررقملا ءافعإلا موسر بلاطلا ددسُي .أ

 رودص دعب ةساردلا نم بحسنا لاح يف ةعوفدملا ءافعإلا موسر عاجرتسا بلاطلا عیطتسي ال.ب
 .ركبملا جورخلا ةلاح يف ةیطخلا لوبقلا ةلاسر

 يھو ءافعإ ىلع لوصحلا فدھب رابتخال مدقتلاب بغري يذلا بلاطلا ىلع ةیفاضإ موسر ضرفتس .ج 
 .يداعلا ءافعإلا موسر ریغ

 :ءافعإلل ةبولطملا قئاثولا

 رفسلا زاوج وأ ةیصخشلا ةقاطبلا نم ةخسن .أ

 اھیلع لصح يتلا بلاطلا تاجرد حضوت يتلا ،تاجردلا فشك نم ةیلصألا ةخسنلا .ب
  .اھتحص نم ققحتلا ةیغب ءافعإلل ةمدقملا داوملا يف

 بلطل ةمدقملاو )اھتسارد بلاطلل قبس(  ةیساردلا داوملا فصو نم ةلصفم ةخسن  .ج
  .ءافعإلا

 ةنطلس يف میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو لبق نم ةقدصم ،اھلداعي ام وأ ،ماعلا مولبدلا ةداھش .د
  .نامع

  ةیملعلا ةجردلا/يساردلا لھؤملا رییغت 6.6

 صصختلا رییغت تاءارجإ  1.6.6

 ءلمب كلذو مھصصخت رییغت بلطب مدقتلا ةیميداكألا جماربلا دحأ يف نیلجسملا ةبلطلل نكمي
 لیجستً انایحأ بلطتي دقو .ينعملا جمانربلاب لوبقلا تابلطتم اوققحي نأ ةطيرشً اینورتكلا ةرامتسا
 نم لك ةقفاوم ىلإ ةفاضإلاب يسارد دعقم رفوت صصختلا رییغت لوبق يف طرتشيو امك .ةیفاضإ داوم
 ةقفاوم ىلع لوصحلا نیثعتبملا ةبلطلا ىلع يغبنيو .يميداكألا فرشملاو ينعملا مسقلا سیئر
 ةقفاوم ىلع لوصحلا ةصاخلا مھتقفن ىلع نوسردي نيذلا ةبلطلا  ىلع بجيو .ةثِعَتبملا ةھجلا نم
 .هتسارد ةرتف لاوط طقف ةدحاو ةرم هصصخت رییغتب بلاطلل حمسيو .مھرومأ ءایلوأ

 سويرولاكبلا ىلإ مولبدلا نم صصختلا رییغت 2.6.6

 صصخت يف سويرولاكبلا ةلحرم يف مھتسارد ةلصاوم  مولبدلا ةجرد  ىلع نیلصاحلا بالطلل  حمسي
 ىوتسم نم ةیفاضإ داوم ةسارد مھیلع بجي ةلاحلا هذھ يف نكلو .قباسلا مھصصخت نع فلتخم
 صصختلا يف ةیفاضإ مولبد ةجرد مھل حنمت نل هنأ الإ .هتساردب نیبغارلا صصختلا يف مولبدلا
 ةطيرش ديدجلا صصختلا يف سويرولاكب وأ مدقتم مولبد ةجرد ىلع لوصحلا بلاطلل قحيو .ديدجلا
  .ةجردلا كلت ىلع لوصحلل حاجنلا تابلطتم لامكإ
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  مولبدلاب لیجستلا دعب سويرولاكبلا يف ةساردلا ةعباتم 3.6.6

  ةلحرم يف مھتسارد لامكتسا يف مولبدلا جمانرب يف نيدیقملا بالطلا ةبغر لاح يف 
 لیجستلا مسقل اھميدقتو ،)ةینورتكلإ/ةیقرو( كلذل ةصصخملا ةرامتسإلا ةئبعت مھیلع ،سويرولاكبلا
 مولبدلا نم ركبملا جرختلاو ءافتكإلا سويرولاكبلا لھؤمل نیلجسملا بالطلا بغر لاح يفو .ةیلكلاب
 مسقل اھمیلستو )ةینورتكلإ/ةیقرو( بلطلا ةرامتسا ءلم اضيأ مھیلع نإف مدقتملا مولبدلا وأ
  .يساردلا لصفلا يف كلذل ةددحملا ةرتفلا لالخ كلذو لیجستلا

  صصختلا  رییغت اھیف بالطلل قحي يتلا تاداھشلا 4.6.6

 بلاطلا لوصح لاح يفو ،ةیلكلاب مھتسارد ةرتف لاوط طقف ةدحاو ةداھش ىلع لوصحلا بالطلل قحي
 ةداھش ىلع لوصحلل هتسارد لامكإل ةیلكلاب قاحتلالا ةداعإ بلط ميدقتب اھدعب ماقو ام ةداھش ىلع
  .اقباس هل ةحونمملا ةداھشلا میلست ةطيرش كلذ هل قحي ،ىلعأ

 نم رییغتلا يف لاحلا وھ امك( ةداھشلا رییغت وأ صصختلا رییغت تابلطب مدقتلا بلاطلا ىلع بجي
 ميدقت بجيو SIS بالطلا تامولعم ماظن ربع مولبدلا ىلإ سويرولاكبلا نم وأ سويرولاكبلا ىلإ مولبدلا
 فيرخلا يلصف يف رشع سماخلا و رشع يناثلا عوبسالا نیب ةعقاولا ةرتفلا يف أبعملا بلطلا
  .يفیصلا لصفلا يف نماثلاو سداسلا عوبسألا نیبو عیبرلاو

 دراو وھ ام قفو هرییغت دوي يذلا صصختلا يف لوبقلا طورشل صصختلا رییغت تابلط عوضخ نم دب ال
  .3.8 مقر جمانربلا ماظن دنب يف

 بایغلاو روضحلا 7.6

 روضحلا مھیلع يغبنيو ةددحملا تاقوألا يف تارضاحملا عیمج روضحب مازتلالا بالطلا ىلع يغبني
 لجس ىلع عالطالل ةلماكلا ةیلوؤسملا بالطلا لمحتيو ،ةدحاولا ةرضاحملا رارمتسا ةرتف لاوط
 ماظنلا وأ ةداملا سردم نم مھب ةصاخلا بایغلاو روضحلا تالاح ىلع عالطالا مھنكمي ثیح ،مھروضح
 .ينورتكلإلا

 روضحلا ةسایس 1.7.6

 يساردلا لصفلا يف ةلجسم ةدام لكل % 75 ـب ردقت لقألا ىلع روضح ةبسنل بالطلا جاتحي
 ،ةیلمعلا تارابتخالاو ،تارضاحملل بلاطلا روضح ءوض ىلع روضحلا بسن باستحا متيو ،ينعملا
 هضرعي روضحلل ةررقملا ةبسنلا بلاطلا قیقحت مدع .tutorials سيردتلا صصحو ،ةیلصفلا تارابتخالاو
  .يساردلا لصفلا ةياھن رابتخا نم نامرحلل

 ةركذم" اھنمض نم ،ةیلصفلا لامعألا ىلع اھمییقت يف )%100( ةدمتعملا ةیساردلا داوملا ةلاح يف
 لصح ول ىتح ایمازلإ دعيو اذھ قبطنيو ،)%55( يھ لقألا ىلع ةررقملا روضحلا ةبسن نإف ،"جرختلا
  .ةینعملا ةداملا يف حاجنلا تاجرد عومجم ىلع بلاطلا

 مھتاجرد نوكت نأ ةطيرش ،رابتخالا روضح %75- %55 نم روضح بسن ىلع اولصح نيذلا بالطلل
  .ةداملا كلت يف لقألا ىلع %50 ةیلصفلا
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 كلت يف يئاھنلا رابتخالا لوخد هالعأ ةروكذملا روضحلا بسن اوققحي مل نيذلا بالطلل حمسي نلو
 متي نلو .داوملا كلت ةساردل لیجستلا ةداعإ مھنم بلطتيو ،اھیف نیبسار نوربتعي يلاتلابو ،ةداملا
 اراذعأ تناك اءاوس ةبولطملا )بایغلا راذعأ( قئاثولا میلستب مایقلا دنع ةصاخ روضح ةلاح يأ لیجست

 ةیساردلا تارضاحملا بسح روضحلا باستحا متي هنأ ثیح .خلا ...لمعلاب ةقلعتملا كلت وأ ةیبط
  .دحاولا يساردلا لصفلا يف ةماقملا

 روضحلا ةبقارم2.7.6 

 لك لذبت فوسو ، ةیساردلا لوصفلا عیمج يف ةلجسملا داوملل بایغلاو روضحلا بسن ةبقارم متي
 نكل .يرود لكشبو ينورتكلإلا ديربلا ربع بالطلل بایغلاو روضحلا ةلاح حضوت ريراقت رادصإل دوھجلا
  .اھل ررقملا دودحلا يف روضحلا ةبسن نامضل الوأ بلاطلا قتاع ىلع عقت ةیلوؤسملا

 عالطالا مھیلع بجيو ،نیینعملا داوملا يسردم ةقفرب يصخشلا مھروضح ةبقارمب بالطلا حصنيو
 تایلاكشإ ةيأ غالبإب بالطلا حصني امك .ةیلكلل ينورتكلإلا ماظنلا يف مھبایغو مھروضح لودج ىلع
 وأ ةرضاحملا خيرات نم دحاو عوبسأ لالخ ينعملا ةداملا سردم ىلإ مھب صاخلا روضحلا لجس يف
  .ةیلمعلا وأ ةیسيردتلا ةصحلا

 تاھج وأ رومألا ءایلوأ لبق نم روضحلا ريراقت رادصإ بلط ةلاح يف لیجستلا مسق مالعإ بالطلا ىلع
 نم مھعم لصاوتلا متي فوس ،بایغلا اوریثك بالطلا ةبسنلاب.رمألا يف رظني فوسو ،دجو نا ثاعتبالا
  .ةراشتسالل يبالطلا حاجنلا زكرم لبق

 ةرضاحملا ىلإ رخأتملا روضحلا 3.7.6

 حمسي لاح يأ ىلعو .اھنعً ابیغتم ةرضاحملا ةيادب نم قئاقد ةرشع دعبً ارخأتم لصي بلاط يا دعُي
 .كلذ يفً ابغار ناك اذإ اھروضحب هل

  ةیئانثتسا فورظ لظ يف ةیميداكألا ةمظنألا نم تاءافعإلا  8.6

 .بلاطلا لیلد يف اھیلع صوصنملا ةیميداكألا تاءارجإلاو تاسایسلاب مازتلالا ةبلطلا ةفاك ىلع بجي
 ةمطنألا ضعب نم ءافعإلا بلطب مدقتلاب بلاطلل حمسي ةیئانثتسالا فورظلا ضعبلً ارظنو نكلو
 طورشللً اقفو كلذو ةیميداكألا ةمطنألا نم ءافعإلا تابلطب رظنلاب ةصصخم ةنجل مامأ ةیميداكألا
 :ةیلاتلا ریياعملاو

 ةبسن ىلع لصحي نأ ةطيرش( ةیئاھنلا تارابتخالا ضوخل هلھؤت يتلا طورشلا بلاطلا ققحي نأ .أ
 .)%45 نع لقت ال روضح ةبسن و ةیلصفلا تامییقتلا يف ىندأ دحك 35%

 .)داوم ةثالث نع بلاطلا جرختي يكل ةیقبتملا داوملا ددع ديزي الأ ةطيرش ( ىوصقلا ةساردلا ةدم .ب

 .)داوم ةثالث نع بلاطلا جرختي يكل ةیقبتملا داوملا ددع ديزي الأ ةطيرش( ةیميداكألا ةظحالملا .ج

 ةدیحولا ةداملا هذھ نوكت نأ ةطيرش ةداملل يناث يلیمكت رابتخال مدقت دق بلاطلا نوكي نأ .د
  .يساردلا لصفلا كلذ يف جرختي يك بلاطلل ةیقبتملا
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 هبجومب عضخي ينعملا بلاطلا هب مدقتي بلط ىلع ةدنتسم امنإو ةیئاقلت ةنجللا ترارق نكت الو
 :ةیلاتلا قئاثولا زاربإب ءافعإلا بلطب مدقتلا بلاطلا ىلعو .ةنجللا نم مراص قیقدتل

 ىلإ هتعفد يتلاو اھب رم يتلا ةیئانثتسالا فورظلا لیصافت هیف حرشي لوصألا بسح بوتكم بلط .أ
 .بولطملا ءافعإلا ةعیبط ىلإ ةفاضإلاب اھب لومعملا ةیميداكألا ةمظنألاب مازتلالا مدع

 )لاثملا لیبس ىلع ةیبط ريراقت( ةمعاد قئاثو .ب

  .ةداملا قسنم وأ جمانربلا ريدم وأ ينعملا مسقلا سیئر نم ةیطخ ةیصوت ةلاسر .ج

 طقسم جراخ نولماعلا بالطلا 1.8.6

 ةدمل( ةبوانملا ماظن قفو زاغلاو ظفنلا عاطق لثم ةسیئرلا تاعاطقلا يف ةلودلا يفظوم نم ریثكلا لمعي
 قفو نولمعي نيذلا ةبلطلا دجي دقو .)كیلاود اذكھو نیعوبسأ ةدمل ةحارو لمعلا عقوم يف نیعوبسأ

 رارمتسالا ةیغب اھب حومسملا روضحلا ةبسن نم ىندألا دحلا ىلع ظافحلا يف ًةبوعص اذھ لمعلا لودج
 هذھ ىلع طسوألا قرشلا ةیلك قلطتو .يئزجلا ةساردلا ماظن كلذ يف امب ةیميداكألا مھتسارد يف
 ةبلطلا نم ةئفلا هذھ ىظحتو ."طقسم ةنيدم جراخ نولمعي نيذلا  ةبلطلا" حلطصم ةبلطلا نم ةئفلا
 فیفختو تارابتخالا دیعاوم ديدحت ةیناكمإ مھحنم لوح يساسأ لكشب روحمتي يفاضإ يميداكأ معدب
 .ةیميداكألا مھنوؤش ةبكاوم ةیغب روضحلاب ةقلعتملا نیناوقلا قیبطت

 ةيرادإلا ةمظنألا .1

 ىلع يوتحت ةیلكلل ةھجوم ةیمسر ةلاسر راضحإ ةئفلا هذھ نمض نیجردنملا ةبلطلا ىلع بجي •
 اھنأ ىلإ ةراشإلا بلاطلا لمع ةھج ىلع يغبنيو امك .)ةبوانملا ماظنلً اقفو ( مھلمع ةعیبط دیكأت

 ةیلصفلا تارابتخالا ىلإ ةفاضإلاب لصفلا ةياھن تارابتخال مدقتلاب ينعملا بلاطلل حمست فوس
 .)نكمأ نإ( ةيريرحتلا

 لالخ( يسارد لصف لك ةيادب لبق ةلاسرلا هذھ ميدقت ةئفلا هذھ نمض نیجردنملا ةبلطلا ىلع •
 .ةیساردلا داوملا لیجست لبقو )يساردلا لصفلا ةيادب قبسي يذلا عوبسألا

 يف هلمع سأر ىلع اًمئاق لازال هنأ تبثت يتلا قئاثولا ميدقت ينعملا بلاطلا نم بلطُي دقو امك •
 .رمألا مزل نإ يسارد لصف لك ةيادب

 لیجستلا دنع يساردلا لصفلا ةدم لالخ هلمع دیعاوم لودج ميدقت ينعملا بلاطلا ىلع بجيو •
 مَّدقملا لمعلا لودج نوكي نأ ىلع .يساردلا لصفلا ةيادب قبسي يذلا عوبسألا لالخو داوملل
 تامولعملا ىلع حضاو لكشبو لودجلا اذھ يوتحي نأ بجيو .ةیمسرلا لمعلا ةھج نمً اعقوم
 فوس يتلا كلتو )لمعلا ببسب( ةیلكلا نع بلاطلا اھیف بیغي فوس يلا عیباسألاب ةقلعتملا
 .اھیفً ارضاح بلاطلا نوكي

 ةیميداكألا جماربلا نم يأ يف لجسملاو ةئفلا هذھ نمض جردني يذلا بلاطلا ىلع بجي •
 .ىرخألا اھنیناوقو ةیلكلا ةمظنأب ماتلا مازتلالا ةیلكلاب ةحورطملا

 امیف ةنورم حنم ىلع صنت يتلاو هالعأ دونبلا ىلإ ریشي رارقإ ىلع عیقوتلا ينعملا بلاطلا ىلعو •
 عوبسألا لالخ اھیلع قافتالا يغبني يتلاو تامییقتلا و تارابتخالا دیعاوم ةلودجو روضحلا صخي
 .يساردلا لصفلا نم لوألا
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         صوصخلا اذھب مدقملا معدلاو ةیميداكألا ةمظنألا .2 

 حمسي يذلا دحلا وھو %50 وھ ةبلطلا نم ةئفلا هذھل هب حومسملا روضحلا نم ىندألا دحلا نإ •
 .يئاھن رابتخا ىلع يوتحت ال يتلا داوملا يف مییقت رخآ ذخأ وأ يئاھنلا رابتخالا لوخدب بلاطلل

 يرجي نلف ةیعامجلا وأ ةيدرفلا عيراشملاو ةلاحلا تاسارد لثم تامییقتلا ضعبب قلعتي امیف امأ •
 .ةبلطلا رئاس لثم مھیلع اھب ةقلعتملا ةمظنألا قبطنتس لب اھدیعاوم ىلع ليدعت يأ

 ةداملا سردم لكشي دقف ،يعامجلا عباطلا تاذ ةیساردلا تابجاولاو مولبدلا عيراشمب قلعتي امیف •
 نولمعي نيذلا ةبلطلا نم ٍفاك ددع رفاوت لاح يف ةئفلا هذھل نیمتنملا ةبلطلا نم تاعومجم
 .طقسم جراخ

 مازتلالاب مھعم قیسنتلاو نيرخآلا هتعومجم دارفأ عم عامتجالا ةیلوؤسم ينعملا بلاطلا لمحتيو •
 .يعامج عورشم يف لمعي ناك لاح يف ةددحملا دیعاوملاب

 اھدعوم ناك اذإ ةفلتخملا ةیميداكألا تامییقتلاو تارابتخالل مدقتلا ينعملا بلاطلا ىلع بجيو •
 ىرخأ ةبعش عم تارابتخالل مدقتي نأ ينعملا بلاطلل نكميو امك .ةیلكلل هروضح دیعاوم فداصي
 لوؤسم  نم لك ةقفاوم ةطيرش يمسر بلطب مدقتلا بلاطلا ىلع نكلو .نكمأ نإ ةداملا سفنل
  .مییقتلا/رابتخالا دعوم نم عیباسأ ةثالث نع لقت ال ةدم يفو مسقلا سیئرو ةداملا

 فوسف دمتعملا هلمع لودج يف نیبم وھ امك رابتخالل مدقتلا نم بلاطلا نكمت مدع لاح يفو •
 نكميو .هنع بَّیغت يذلا رابتخالا عیضاوم سفن ىلع يوتحي يضيوعت رابتخال مدقتلا ةصرف ىطعي
 .يئاھنلا رابتخالا لوخد حيرصت ىلع لوصحلا لبق طقف رابتخالا اذھ ءارجإ

 رابتخا يأ هل ىَرْجُي نلو نيرخآلا ةبلطلا عم يئاھنلا رابتخالل مدقتلا ينعملا بلاطلا ىلعو •
 .لصفنم

 ةیميداكألا ةھازنلا ةسایس 9.6

 متيو .ةیميداكألا لامعألا لاكشأ ةفاك يف ةیميداكألا ةھازنلا رھوج ىلع طسوالا قرشلا ةیلك ظفاحت
 كلمتو .ةیميداكألا  ةنامألاب لخي نأ هنأش نم لعف يأ يف طروتلا لالخ دارفألا اھبستكي ةدئاف يأ ءاغلإ
 ىلع لوصحلا ةیغب ةیميداكألا ةنامألل قرخ يأ نع ةینعملا نوناقلا ةطلس غالبإب قحلا ةیلكلا
 نمض ةیميداكألا ةنامألل بلاطلا تاقورخ جردنتو .تالاحلا هذھ يف تاقیقحت ءارجإ يف ةدعاسملا
 .هاندا ةروكذملا تالاحلا

 يميداكألا لاحتنإلا .1

 شغلا .2

 ةرجأتسملا ةباتكلا .3

 يعامجلا شغلا .4

 ىرخأ تالاح .5

 يميداكألا لاحتنإلا 1.9.6

 قیقحت ةیغب دصق ریغ وأ دصقب امإ تامولعملا رداصم قیثوت نود نيرخآ صاخشأ لامعأ لقن وھو
 هنمً اءزج وأً الماك امإ هلامعأ دحأ بلاطلا ملسي نأ يميداكألا لاحتنالا موھفم لمشيو .ةنیعم ةعفنم
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 يأ وأ طسوألا قرشلا ةیلك يف ناكأ ءاوس قباس تقو يف رخآ بلاط هملس يذلا لمعلا سفن وھو
  .قیقد لكشب عجارملا ةباتك نود ىرخأ ةسسؤم

 شغلا 2.9.6

 ءانثأ صخألابو تامییقتلا دحأ يف ةلداع ریغ ةیلضفأ ىلع لوصحلا ةلواحم لعفلا اذھب دوصقملاو
 ةعاق لخاد ىلإ  اھب حرصم ریغ ةزھجأ وأ داوم لاخدإ وأ مادختسا لمشيو امك .ةيريرحتلا تارابتخالا
 .نيرخآ ةبلط نم شغلا نع الضف رابتخالا

 ةرجأتسملا ةباتكلا 3.9.6

 يذلاو ينعملا بلاطلا نع ةباینلاب عيراشملاو ريراقتلا ةباتكب ثلاث فرط موقي نأ يھ ةیفخلاا ةباتكلا
 .يلعفلا بتاكلا وھ اثلاث ُاصخش نأ ةقیقح يفخيو هسفنل لمعلا زاجنإ بسني هرودب

 يعامجلا شغلا 4.9.6

 ریغ )رخآ بلاط( رخآ صخش نم ةدعاسم يقلتب )ةلاحلا هذھ يف بلاطلا( ام صخش موقي نأ وھو
 ةيدرفلا لامعألا ءانثأ )رخآ بلاط نوكي دق( رخأ صخش عم بلاطلا نواعتي لاثملا لیبس ىلعف .لوخم
 ثیح مییقتلا يف ينعم ریغلا صخشلا اذھ نم ةدعاسملا يقلتي ثیح ةیعامجلا لامعألا يف وأ
   .شغلا ةفلاخم باكترا يف ناكرتشي

 ىرخأ تالاح 5.9.6

 عالطالا و  عبطلا قوقح قرخو قیفلتلا لمشي يذلاو يميداكألا كولسلا ءوسل ىرخأ لاكشأ ةمث
 ىلع ةدعاسملا ىلإ ةفاضإلاب ةيرادإو ةیميداكأ قئاثو نم اھریغ و رابتخالا ةقرو ىلع هب حرصم ریغلا
 .ةیميداكألا ةھازنلا قرخب ببستي ام لعف

 ةیميداكألا ةھازنلا قرخ تابوقع 10.6

 ةھازنلا ىلع ظافحلل اھلذبت يتلا دوھجلل ساسألا كرحملا وھ اھمیقو اھتلاسرو ةیلكلا ةيؤر نإ
 وأ شغلا و ةیميداكألا ةمظنألا قرخ لالخ نم بلاطلا اھققحي ةدئاف يأ ىغلت فوسو .ةیميداكألا
 يف امك ةیميداكأ ةفلاخم بلاطلا باكترا لاح يف تابوقعل بلاطلا ضرعتي دقو .يميداكألا لاحتنالا
 .هاندأ نیبم وھ امك ةھباشم ىرخأ ةفلاخم يأ وأ )6.9( يف ةروكذملا تالاحلا

 يميداكألا لاحتنالا .1

 يميداكألا لاحتنالل ىلوألا ةفلاخملا .أ

 هتسارد ةرتف لالخ يميداكأ لاحتنا هنع جتني لعف باكترا يف ىلوألا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبُض اذإ .أ
 مییقتلا میلست ةداعإب بلاطلل حمسي فوس , عورشملا ءانثتساب مییقتلا تانوكم نم يأ يفو ةداملل
 ةبوقع هیلع قبطت فوس نكلو .عوبسأ اھاصقأ ةدم لالخ طقف ةدحاو ةرم لاحتنالا هب ثدح يذلا

 .همیلست داعملا مییقتلا يف اھیلع لصحي يتلا تاجردلا عومجم نم %25 مصخ
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 يذلا خيراتلا نم دحاو عوبسأ لالخ مییقتلا میلست ةداعإ بلاطلا ىلع بجي :میلستلا ةداعإ ةرتف .ب
 .میلستلا ةداعإ  هیف بلط

 رھظي لازال هنأ تبث لاح يف  همیلست داعملا مییقتلا يف رفص ةجرد ىلع بلاطلا لصحي فوس .ج
 .ایميداكأً الاحتنا

 فوس )عوبسأ نم رثكأ يأ( مییقتلا میلست ةداعإل اھب حومسملا ةدملا بلاطلا زواجت لاح يف  .د
  .رفصلا ةجرد ىلع لصحي

 میمصتو عورشملا طیطخت,دحاو مقر عورشملا( عورشملا لامعأ يف يميداكأ لاحتنا دوجو تبث اذا .ه
 يلاتلابو .هالعأ )د ،ج ،ب ،أ( مقر دونبلا قبطت نلو ملسُملا عورشملا لبقُي نلف )قیبطتلاو عورشملا

  .ةداملا لیجست ةداعإ هیلع نیعتي فوسو بسار ةجرد ىلع بلاطلا لصحیس

 ةداملا سفن يف ةیميداكألا ةھازنلاب ةقلعتم ةفلاخم بكترا هنأ تبثو ةداملا يف بلاطلا بسر اذإ .و
 .ةداملا لیجست ةداعإ هیلعف

 يميداكألا لاحتنإلل ةیناثلا ةفلاخملا.ب

 قحال يسارد لصف يف  يميداكأ لاحتنإ باكترإ يف ةیناثلا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبض اذا .أ
 حمسي نلو .هسفن مییقتلا يف رفص ةجرد ىلع ةرشابم لصحي فوس ةبكترملا ىلوألا ةفلاخملل
 .مییقتلا میلست ةداعإب بلاطلل

  ةداملا سفن يف  ةیميداكألا ةھازنلاب ةقلعتم ةفلاخم بكترا هنأ تبثو ةداملا يف بلاطلا بسر اذإ .ب
 .ةداملا كلت لیجست ةداعإ هیلع بجي

 يميداكألا لاحتنإلل ةثلاثلا ةفلاخملا .ج

 ةفلاخملل قحال يسارد لصف يف يميداكأ لاحتنإ باكترإ يف ةثلاثلا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبض اذإ
 .ةداملا لیجست ةداعإ هیلعو رفص ةجرد ىلع بلاطلا لصحي فوس ةیناثلا

 يميداكألا لاحتنإلل ةعبارلا ةفلاخملا .د

 ةفلاخملل قحال يسارد لصف يف يميداكأ لاحتنإ باكترإ يف ةعبارلا ةرملل اسبلتم بلاطلا  طبض اذإ
 .دحاو يسارد لصف ةدمل ةساردلا نع فاقيإلا  ةبوقعل بلاطلا ضرعتي فوس ةثلاثلا

 يميداكألا لاحتنإلل ةسماخلا ةفلاخملا  .ه

 ةفلاخملل قحال لصف يف يميداكأ لاحتنإ باكترإ يف  ةسماخلا ةرملل  اسبلتم بلاطلا طبض اذإ
 .ةیلكلا نم درطلا ةبوقعل ضرعتي فوس  ةعبارلا

 :اھیف ةطبترملا تاءارجالاو يميداكألا لاحتنالا تالاح ضعب

 ( همیلست مت يذلا مییقتلا تانوكم نم يأ يف يميداكأ لاحتنإ ةلاح فاشتكا مت اذإ :1 عونلا .أ
 ناك نإو ىتح هلمكأب مییقتلا ةجرد مصخت فوس )ةفلتخم تاقوأو ءازجأ يف همیلست مت نإو ىتح
 .طقف همیلست ةداعإ بجي يذلا وھ لحتنملا ءزجلا
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 بالط عیمج لماعیس يعامج لمع يف يميداكأ لاحتنا ةلاح فاشتكا مت اذإ :2 عونلا .ب
 ةفلاخملا بكترم ناك اذإ امع رظنلا فرصب ةفلاخملا هذھ باكترا يف نیكرتشم  مھنأ ىلع ةعومجملا
   .ةعومجملا بالط عیمج ىلع ةبوقعلا قبطت فوسو .مھلك وا ةعومجملا دارفأ نم ددع وأً ادرف

 لاحتنا ةلاح فاشتكا مت اذإ .هالعأ ناتروكذملا 2 و 1 نییعونلا نیب  عمجت ةفلاخم يھو :3 عونلا .ج
 تاقوأ و ءازجأ يف همیلست  مت نإو ىتح ( همیلست مت يذلا مییقتلا تانوكم نم يأ يف يميداكا
 يعامجلا لمعلا ءازجو تانوكم عیمج ىلع نوكي فوس تاجردلا مصخ نإف يعامج لمعل )ةفلتخم
 بالط عیمج لماعي فوس و .طقف همیلست ةداعإ بجي يذلا وھ لحتنملا ءزجلا ناك نإو ىتح
 ةفلاخملا بكترم ناك اذإ امع رظنلا فرصب ةفلاخملا هذھ باكترا يف نیكرتشم مھنأ ىلع ةعومجملا
    .ةعومجملا بالط عیمج ىلع ةبوقعلا قبطت فوسو .مھلك وا ةعومجملا دارفأ نم ددع وأً ادرف

 تالاحلا ف ةفلاخملا هذھ بكترت دقو  .2 و 1 نیعونلا نیب نيابت اھیف رھظي ةفلاخم يھو :4 عونلا .د
 امنیب يعامج لمع نع ةرابع يھ مییقتلا ءازجأ ضعب نأ ثیح ءازجأ نم مییقتلا اھیف نوكتي يتلا
 ةبلطلا ىلع تابوقعلا عقت فوس ةفلاخملا هذھ لثم ثودح لاح يفو .يدرف لمع يھ رخآلا اھضعب
  .هاندأ حضوم وھ املً اقفو نیفلاخملا

 ةعومجملا بالط عیمج  لماعي فوس يعامج لمع يف يميداكأ لاحتنإ ةلاح فاشتكإ مت اذا :الوأ
 دارفأ نم ددع وأ درف وھ بكترملا ناك اذإ امع رظنلا فرصب  ةفلاخملا هذھل نیبكترم مھنأ ىلع
 میلست ةداعا متیس ةلاحلا ةذھ يفو  بالطلا عیمج ىلع ةبوقعلا قیبطت متیس .مھلك وأ ةعومجملا
 .ةیميداكألا ةیلكلا ةمظنأ يف هیلع صوصنم وھ امك يعامجلا لمعلا

 ةداعإ  بلاطلا ىلع ةلاحلا هذھ يف بجي يدرف لمع يف  يميداكألا لاحتنإلا فاشتكإ مت اذا :ایناث
 بلاطلا عضخیسو .ةیميداكألا ةیلكلا ةمظنأ يف هیلع صوصنم وھ امك  مییقتلا نم ءزجلا اذھ میلست
 .اھیلع صوصنملا ةبوقعلل هدحو

 .مییقتلا لك ىلع تامالعلا مصخ قیبطت متیس ةیناثلا وأ ىلوألا نیتلاحلا الك يف :اثلاث

 يعامجلا شغلا و ةرجأتسملا ةباتكلا و يدرفلا شغلا .2

 :ىلوألا ةفلاخملا .أ

 رصنعل  يعامجلا شغلا وأ ةرجأتسملا ةباتكلا وأ شغلا يف ىلوألا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبض مت اذا
 ةداعإ هیلع بجيو ةداملا يف بسري فوس  يئاھنلا رابتخالا وأ لصفلا لامعأ لالخ ناك ءاوس مییقت
 .اھلیجست

  :ةیناثلا ةفلاخملا .ب

 يف يعامجلا شغلا وأ ةرجأتسملا ةباتكلا وأ شغلا يف ةیناثلا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبض مت اذا
 باكترال قحال يسارد لصف  يف يئاھنلا رابتخالا وأ لصفلا لامعأ لالخ ناك ءاوس مییقتلا دحأ
 .دحاو يسارد لصف ةدمل بلاطلا لصف متیس ىلوألا ةفلاخملا
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  :ةثلاثلا ةفلاخملا .ج

 رصنعل  يعامجلا شغلا وأ  ةرجأتسملا ةباتكلا وأ شغلا يف ةثلاثلا ةرملل اسبلتم بلاطلا طبض مت اذا
 ةفلاخملا باكترال قحال يسارد لصف يف يئاھنلا رابتخالا وأ لصفلا لامعأ لالخ ناك ءاوس مییقت
 .ةیلكلا نم بلاطلا درط متیس ةیناثلا

 ىرخألا تالاحلا .3

 ةروكذملاو ّىرخألا تالاحلاّ فيرعتل اقفو ةیميداكألا  ةنامألا سمت ةفلاخمل بلاطلا فارتقا لاح يف
 ىوتسم ىلع ةنجل ىلا تالاحلا ةذھ لاسرإ متیس ةفلتخم ةعیبط تاذ وأ قباسلا مسقلا يف
 ةسلج لمع قيرط نع ةلأسملا يف قیقحتلا ةنجللا ىلع بجيو.ضرغلا اذھل اھسیسأت مت ماسقألا
 ةلاح يف اھرادصا متي يتلا ةبوقعلا نم ىندألا دحلا نوكیسو.بسانملا رارقلا ذختت نأ بجيو ةیبيدأت

 دنعو .ررقملا يف بوسرلا يھ ّىرخأ تالاحّ ةئفلا ةذھ تحت جردنت يتلاو ةیميداكألا ةھازنلل قرخ
 ةیلكلا نم لصفلاو ةساردلا قیلعت نیب ةبوقعلا حوارتت نأ نكمي ,ةئفلا ةذھ تحت بلاطلا طبض راركت
 ةذھ لثمل ةیبيدأتلا ةسلجلا دنع ةیلاتلا تاداشرالا عابتا بجيو .ةفلاخملا ةروطخ ةعیبط ىلع اءانب
 .تالاحلا

 :ةددعتملا تافلاخملا تالاح نيابت \عاونأ  

 ةفلتخم ةعیبط تاذ يھو ةیميداكألا  ةنامالا قرخ يف لثمتت ةیلاتتم ةفلاخم يف بلاطلا طبض اذإ
 ةیلاتتملا تافلاخملل ةلصفملا تابوقعلا يف نیبم وھ امك ةبوقعلا قبطتس ,ةقباسلا تافلاخملا نع
 .يلاحلا قرخلل

 ةیساردلا لوصفلا نم لصف يأف يف يميداكألا لاحتنالل افرتقم بلاط طبض مت لاثملا لیبس ىلع
 يف هیلع صوصنم وھ ام بسح میلستلا ةداعا دنع تامالعلا نم %25 مصخب ةتبقاعم تمتو
 بلاطلا فاقيإ هیلع بترتیس شغ ةیلمع يف قحال لصف يف ةسفن بلاطلا طبض مت اذإو .ةسایسلا
  .شغلا ةیلمعل ةیناثلا ةفلاخملا ةبوقع يف ّلصفم وھ امك يسارد لصف ةرتفل ةیلكلا نم

 ةسایسب ملع ىلع مھنأ نمضتي عقوم نایب بلط میلست بالطلا نم بلطتي :ةظحالم
 نم ءزج يأ وأ مھلبق نم ملسُملا لمعلا نأو بالطلل ةیميداكألا ةھازنلا
 ىرخأ رداصم نم هیلع لوصحلا مت امنيا مھلمع وھ ةیلصفلا لامعألا\عورشملا\بجاولا
 .لوصألا بسح هقیثوت متو

 ةعبتملا تاءارجإلاو ملظتلاب اھیف حومسملا ةرتفلا

 رارقلا ىلع ملظتلا بلط جردنيو .ةیميداكألا ةھازنلا قرخب طبترم رارق ىلع ضارتعإلا بلاطلل قحي
 تاجردلا سمي رداص رارقب اقلعتم ملظتلا ناك اذإ امأ .بالطلا ملاظم ىلع درلا ةیساس نمض رداصلا
 .تاجردلاب نعطلا ةسياس عبتي فوس ملظتلا نإف ةموصخملا

 يميداكألا لاحتنإلا بنجت ةیفیك 1.6.10

 نم و .ةیميداكألا تاباتكلا قیثوت لالخ نم ایميداكأً الاحتنا اھنع جتني دق يتلا لامعألا بنجت نكمي
 بجي كلذلو .دیج لكشب رداصملا هذھ قیثوت نم دبال ثیح ةعونتم رداصم نم تامولعم عمج مھملا
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 وأ روصلا لمشت يھو نيرخآلا رداصملاو صاخشألا نم اھذخأن يتلا راكفألاو رداصملا عیمج قیثوت
 .اھریغو ويدیفلا جمارب و تالجملاو فحصلاو ةینويزفلتلا جماربلاو بتكلا

 ةباتكلا زكرم موقي يميداكألا لاحتنالا بنجت ةیفیك لوح ةیلكلا ةبلط ىدل ٍفاك يعو رشن ةیغبو
 .هالعأ ةروكذملا طاقنلا لمشن ةمظتنم لمع تاشرو دقعب ةیميداكألا

 بالطلا تاعورشم 11.6

 .ةطشنأ نم اھب طبتري امو مھتاعورشمب ریبك لكشب مامتھالا ىلع بالطلا عجشُي

 )هذیفنتو عورشملا طیطختو عورشملا طیطخت( 1 عورشملا ةدام يف لیجستلاب بلاطلل حمسي .أ
 .عورشملل ةقباسلا تابلطتملا ةفاك يف حاجنلا دعب طقف

 .مھعيراشمب ةقلعتملا لیصافتلا ةفاكب بالطلا ديوزت متیس .ب

 .مظتنم لكشب عورشملا ىلع مھیفرشم ةلباقم بالطلا ىلع بجي .ج

 نامض لجأ نم ةجاحلا هیضتقت امل اقفو ىرخأ قئاثوو عورشملا حرتقم میلست يرورضلا نم .د
 .عورشملا ذیفنت ةسالس

 .بایغلاو روضحلا ةسایس يف دراو وھ امك روضح ةبسن ىلع ظافحلا ةبلطلا ىلع .ه

 .عورشملاب ةقلعتم تامزلتسم يأ ءارشل ةیلكلا نم يدام معد يأ ىلع بالطلا لصحي نل .و

 بلاطلا لصحي فوسوً اروف هضفر متي فوس عورشملا يف يميداكأ لاحتنا ةلاح فاشتكا لاح يف .ز
 .عورشملا يف بسار ةجرد ىلع

 .تاجرد مصخ هنع جتني دق میلستلا دیعاومو عورشملا لمع لودجب بلاطلا مازتلا مدع .ح

 لیلد عجار( عورشملا لودج يف حضوم وھ امك يئاھنلا عورشملا ريرقت میلست بلاطلا ىلع .ط
 Moodle  جمانرب قيرط نع هعورشم ملسي مل يذلا بلاطلل حمسي نلو .)سويرولاكبلا عيراشم
 مل عورشملا ريرقت نأل يئرملا ضرعلل رخآ تقو حنم متي نلو .عورشملا نع يئرملا هضرع ميدقتب
 يئرملا ضرعلا مدقي ال يذلا بلاطلا ىلع اذھ قبطنيو .بسانملا تقولاب Moodle  لالخ نم ملسي

 سیئر نأل كلذو .ينعملا مسقلا سیئر نم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود نلعملا تقولاو خيراتلا بسح
 يطخ بلطب مدقتلا بلاطلا ىلع بجيو .ةیئرملا ضورعلا دیعاوم ديدمت ىلع قفاو نم وھ مسقلا
  .ديدمتلل ةیعادلا بابسألا حیضوتل ةمعادلا قئاثولاً اقفرم ديدمتلل

 ىلع ةلاحلا هذھ يفو .بلاطلا بوسر ىلا يدؤي دق عورشملا يف حاجنلا تابلطتم قیقحت مدع .ي
 .ةقحتسملا موسرلا عفدو عورشملا ةدام يف لیجستلا ةداعإ بلاطلا

  ةیضيوعتلا تارضاحملا 12.6

 ،يساردلا مویلا نم ةریخألا تاعاسلا لالخ داوملا ضعبل ةیضيوعتلا تارضاحملل ًاینمز ًالودج عضو متي
 اءاوس ،بلاطلاو ةداملا رضاحم لبق نم اھیلع قافتإلا متي تاقوأ يف كلذو ،كلذ رمألا بلطتي امنیح وأ
 ةيرابجإ تارضاحم ربتعتو ،موي لك يف ةرضاحملا نم ةریخألا ةعاسلا يف وأ تبسلا مايأ يف تناك
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 نمض اھباستحا متیس هنأب اًملع ،اھنع يضاغتلا مدعو اھروضحب مازتلالا بلاطلا ىلع بجوتي
 .بلاطلل روضحلا ةبسن

  تارابتخالا لوادج 13.6

 قتاع ىلع عقتو ،يسارد لصف لك يف اھدعوم نم فاك تقو لبق تارابتخالا نع نالعإلا متي ًةداع
 :نیتیلاتلا نیتلاحلا نم يا يف لیجستلا مسق ةعجارم ةیلوؤسم بلاطلا

 تارابتخالا دیعاوم يف براضتلا .1

 .هتاذ مویلا يف ننيرابتخا مكارت .2

 تارابتخالا لودج ةعجارم بلاطلا ةیلوؤسم نم هنأ ریغ ،لمتحم ریغ نیتلاحلا نیتاھ ثودح نإف ةداعو
 ةدملا لالخ نیتلاحلا نیتاھ نم يأ دوجوب لیجستلا مسق غالبإ هیلعو ، ةیفاك ةرتف لبق هب صاخلا
 ذاختإ ىنستیل ةیلكلا يف تانالعإلا حئاول و ينورتكلإلا ديربلا ربع اھنع نلعُي يتلاو كلذل ةددحملا
 .ليدب ءارجإ

 ةلیل ىتح مكارتت مھسورد اولعجي ال نأو رارمتساب فراعملاو سوردلل مھیقلت لامكإب بالطلا حصني
 يف رظنلل ةجاحلا بلاطلا بنجي دق ملعتلل رمتسملا يعسلاو ةرمتسملا سوردلا ةعجارمو ،رابتخالا
  .تارابتخالا ةرتف ةلاطإ يلاتلابو تارابتخالا مايأ ةدعابم ةرورض بلطتت يتلاو تارابتخالا نیب ام تارتفلا

 ،ةیئاھنلا تاناحتمإلل نیقباسلا نیعوبسإلا لالخ ةداع اھرادصإ متي تارابتخالا لوخدل لوبقلا ةقاطب
 ىلع لوصحلا نم اونكمتي يك ةبساحملا مسقل ةیساردلا موسرلا ةفاك دادس بالطلا ىلع نیعتيو
 .ةیئاھنلا تاناحتمإلا لوخدو ةقاطبلا هذھ

 ىلع قبطني رمألا اذھو ،ةداعلا يف ةیحابصلا تارتفلا يف عضوتل ةیئاھنلا تارابتخالا ةلودج متي
 ،ةیئاسم رابتخا تارتف كانھ نوكت نل هنأ ذإ ،يئزج ماودب ةیئاسملا ةرتفلا يف نیسرادلا بالطلا
 لبق نم تازاجإلا دیعاوم ىلع تارییغت ةيأ ءورط وأ ،ةیعیبطلاو ةيوجلا لاوحألاك ةنیعم ثداوح يفو
 يلاتلابو ،يونسلا يميداكألا ميوقتلا يف تارابتخالا لوادج ىلع تارییغت اضيأ أ رطت دق هنإف ،ةموكحلا
 فوس ةنیعم تارابتخا دیعاوم ىلع أرطت تارییغت ةيأو .ةبلطلا بساني ام ىلإ تارابتخالا دیعاوم رییغت
 نع مھتاظحالم ذخأ بالطلا ىلعو ،لصفلا كلذ يف تارابتخالا لودج ةياھن يف اھنع حاصفالا متي
  .تازاجألل طیطختلا ءانثأ تارییغتلا

 ةصاخلا تاجایتحالا يوذ بالطلل تارابتخالا ءارجإ 14.6

 نم ةداھشو ةیبطلا ريراقتلا( ةیبطلا قئاثولا ميدقت ًايدسج نیقاعملا بالطلا ىلع بلطتي
 اذإ طسوألا قرشلا ةیلك يف ةساردلاب مھقاحتلإ ءانثأ لیجستلا ةرادإ ىلإ )نییبطلا نیيراشتسالا
 ءاھتنالا دنعو ،ةساردلا ةرتف لالخ اھصیخشت مت وأ لیجستلا تقو ةصخشم ةیضرملا ةلاحلا تناك
 نمو ةیئاھنلا تارابتخالا ةرتف لالخ تاديوزتو تاليدعت لمع ةشقانم متي فوس قئاثولا دامتعا نم
 نوكت فوسو .نأشلا كلذب بسانملا معدلا ميدقت متي ثیح مییقتلا قرط نم ىرخأ قرط ةيأ لالخ
 ماق بلاطلا نأ ةطيرش ،اھیلع قافتإلا مت يتلا تارارقلاب لمعلا نامض لیجستلا مسق ةیلوؤسم
  .لقألا ىلع دحاو عوبسأب تارابتخالا ةيادب لبق نأشلا اذھب ةصاخلا ةیلمعلا عابتاب
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 جئاتنلا نالعإ 15.6

 حصفُي الو ،ةلصلا تاذ فارطألل اًفالخو، ةیلكلل ينورتكلإلا ماظنلا قيرط نع جئاتنلا نع نالعإلا متيو
 ينورتكلإلا ديربلا ربع لیجستلا مسق نم جئاتنلا رادصإ دعوم نع نالعإلا متيو ،ثلاث فرط يأل اھنع
 ةسمخ دعب دعب لیجستلا مسق لبق نم تاجردلا فوشك ریفوت متيو ،ةیلكلا يف تانالعإلا تاحولو
  .جئاتنلا نالعإ خيرات يلت لمع مايأ

 نم صاخ بلط ىلع اءانب كلذو ؛فتاھلا ربع تاجردلا نع حاصفإلا نكمي ةیئانثتسا تالاح يفو
 دب ال تالاحلا هذھ لك يفو ،تامولعملا هذھ لثم بلطل ةلوخم ةھج ةيأ وأ ةثعتبملا هتھج وأ بلاطلا
 جئاتن ةيأ نع حاصفإلا متي نلو ،ةثعتبملا ةھجلا وأ بلاطلا لبق نم اقبسم فشكلا بلط لمع نم
 ریغ ةھج يأل فتاھلا ربع جئاتن يأ نع حاصفإلا متي الو .كلذب نیلوخملا ریغ صاخشألل فتاھلا ربع
  .ةلوخم

 ماظن ىلع رفوتملا رومألا ءایلوأب ةصاخلا ةباوب لالخ نم جئاتنلا ىلع عالطالا رومألا ءایلوأل نكميو
  .يبالطلا تامولعملا

  .هیلع ةبترتم ةیلام ةمذ دوجو لاح يف جئاتنلا ىلع لوصحلا بلاطلل نكمي الو

 تارابتخالا جئاتن دض ملظتلا تابلط تاءارجإ 16.6

 لصفلا داومل مییقتلا ةیلمع دض ملظتلا 1.16.6

 ةیفافشلا ىلع ًاظافح كلذو ؛مھل ةحونمملا جئاتنلا ةعجارمل تافانئتسا ميدقت يف قحلا بالطلل
  .تارابنخالا ةمظنأ يف فصنم ریغ لمع يأ وأ زیحت دوجو مدع نامضلو

 :ةیفصلا لامعالا تامییقت

 :ةیفصلا لامعألا مییقت ةلاح يف يلاتلاك ةحونمملا تاجردلل ملظتلا تاءارجإ ةیلمع نوكت فوس
 لیصافتلا ىلع عالطإلا بلط هل مدقيو ،هتباجإ ةقرو حیحصتب ماق يذلا سردملا ةلباقمب بلاطلا حصني
  .جئاتنلا نالعإ نم مايأ 5 لالخ كلذو مییقتلا ماظن يف هتاجرد بسانتب ةقلعتملا

 نم مايأ 5 لالخ بسانتي ام بسح هدعاسم وا ينعملا مسقلا سیئر ىلإ لوصولا اضيأ هنكمي وأ
 مسقلا سیئر رارق دض ملظت لاحي نأ نكمي امك .لوألا ملظتلا رودص دعب كذو ،جئاتنلا نالعإ خيرات
 رارق نوكیسو ،يناثلا ملظتلا رادصإ دعب رارقلا كلذ رادصإ خيرات نم مايأ ةسمخ لالخ دیمعلا ىلإ
  .امزلمو ایئاھن دیمعلا

 يساردلا لصفلا ةياھن تارابتخإ

 نم لمع مايأ ةسمخ لالخ ملظت بلطل مدقتلاب قحلا بالطلل هنإف لصفلا ةياھن تارابتخإ ةلاح يف
 مسق ىلإ موسرلا عفد لاصيإب ةعوبتم كلذب ةصاخلا ةرامتسإلا میلست بجيو ،جئاتنلا نالعإ
 بلاطلا نإ ثیح ،بلطلا میلست دعب لمع مايأ ةسمخ ملظتلا ةیلمع ىدعتت ال نأ طرتشيو ،تارابتخإلا
 ىلإ لصو دق عفدلا لاصيإب اعوبتم يمسرلا ملظتلا بلط نأ نم دكأتلل ةمات ةیلوؤسم الوؤسم دعي
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 ةقرو ىلع عالطإلاب بلاطلل حمسي .ملظتلل ةددحملا ةرتفلا لالخ ينعملا تارابتخإلا مسق فظوم
 يدبي نأ ينعملا تارابتخالا مسق فظوم ناكمإب نأ امك ،ةفلتخملا ةلئسألل ةاطعملا هتاجردو هتباجإ
 خيراتلا يف بلاطلا رضحي مل اذإ ةدحاو ةرم هتباجإ ةقرو يف رظنلل بلاطلا روضح دعوم رییغتل ةقفاوملا
 لامكإل اھب حومسملا ىوصقلا ةرتفلا نمض اذھ نوكي نأ طرشب ،كلذل اقبسم هديدحت مت يذلا
 ةئیھلا نم وضع وأ ،جمانربلا ريدم وأ ،مسقلا سیئر دعاسم وأ ،مسقلا سیئر روضحب .ملظتلا تاءارجإ
 ىلإ لصوتلل كلذو بلاطلا عم كلذل ةعبتملا تاءارجإلا دیكأتب موقي فوس ينعملا )مدقألا( ةیميداكألا
 ةیميداكألا تارارقلا يف نعط يأ كانھ نوكي نلو .هل ةعجار ةيذغت تاظحالم ءاطعإو ةیئاھنلا هتجرد
 .ةذختملا

 .ةعوفدملا موسرلا بلاطلا عجرتسي فوسف بلاطلا ةجرد ليدعتب رارق ذاختا مت لاح يفو 

 ةثعتبملا تاھجلا/رومألا ءایلوأل ةھجوملا بالطلا ءادأ ريراقت 17.6

 يميداكألا ءادألا ىوتسم ةفرعمل ؛ لیجستلا مسق ةعجارمب ثاعتبإلا تاھجو رومألا ءایلوأ حصني
 وأ ةیميداكأ تناك اءاوس رثكأ لیصافت ىلع لوصحلل يميداكألا دشرملا ةلباقمب حصنُي امك ،بلاطلل
  .اھریغ

 فوسو ،لیجستلا مسق ربع بلاطلا ءادأ نع ريراقت بلطب مدقتلا ثاعتبإلا تاھجو رومألا ءایلوأل نكمي
  .بلطلل ةمدقملا ةھجلل اھرادصإ يلاتلابو ةبولطملا ريراقتلا لمعو تابلطلا عیمج يف رظنلا متي

 جرختلا لفح 18.6

 نالعإلا متي تقو يأ يف وأ ،ام ةیميداكأ ةنس لامكإ دعب ةیلكلل يونسلا جرختلا لفح میظنت متیس
  .ةیلكلا لبق نم هنع

 يف نیبغارلا مدقتملا مولبدلا/مولبدلا وأ سويرولاكبلا يتجردل نیجيرخلا بالطلا عیمج ىلع
 ةرامتسالا ةئبعتو ةررقملا موسرلا عفدب كلذو مھتكراشم دیكأت مھیلع ،جرختلا لفح يف ةكراشملا
  .لفحلا ةيادب لبق عیباسأ 8 لالخ لیجستلا مسق يف ةرفوتملاو كلذب ةصاخلا

 ردصت الو ,، لفحلا ةماقإل ددحملا خيراتلا لبق هتداھش ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا بلاط يأل قحيالو
 مولبدلا وأ مولبدلا ءاوس يميداكألا هجمانربل هئاھنا وأ بلاطلا جرختب دیفت ىرخأ لئاسر ةيأ ةیلكلا
 تادافإ ةیلكلا ردصتو ،ةدافإ جارختسإل ایمسر ابلط بلاطلا مدقيو , سويرولاكبلا ةداھش وأ مدقتملا
 هلقأ دعوم بلطتي كلذ نإف ةدافإلا رادصإلو ،ةیئاھنلا تاداھشلا رادصا نیحل نیلھأتملا بالطلل جرخت
 مدقتملا مولبدلا وأ مولبدلل جرختلا تادافإل نیمدقتملا بالطلاو .بلطلا ميدقت خيرات نم عیباسأ 4
 . ةیلكلا يف ةحونمملا ةداھشلل ةددحملا ةیساردلا داوملا نم %50 لقألا ىلع اولمكي نأ مھیلع

  .يلاعلا میلعتلا ةرازو لبق نم تادافإلا قيدصتل اھب لومعملا تاءارجإلا ةفاك لمعب ةیلكلا موقت فوسو

   4.8.2 ةحئال طورش ةعجارم ىجري ركبملا جورخ بلط/ جرختلا تابلطتم ىلع عالطالل :ةظحالم
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 تاجردلا تافوشك تابلط 19.6

 ،ةساردلا ةرتف ءاھتنإ دعب ةحناملا ةھجلا لبق نم تاداھشلاو ةیمسرلا تاجردلا فوشك عیمج ردصت
  .بلطلاب لیجستلا مسق اھردصُي ةیئدبم تاجرد فوشك ىلع لوصحلا بالطلل نكميو

  .جرختلا تادافإ نأشب رثكأ لیصافت ىلع لوصحلل 2.11 دنبلا ىلع عالطإلا ءاجرلا .جرختلا تادافإ

 دعب تابلطلا ىلع ةقفاوملا نوكت نأ ىلع  ،لیجستلا مسقل تافوشكلا ىلع لوصحلا تابلط مدقت
 .لقألا ىلع اًدحاو اًموي رمألا قرغتسي دق ،يسارد لصف لكل جئاتنلا نالعإ نم عیباسأ ةثالث

 نویجراخلا نوّمیقملا 20.6

 ثیح ،يميداكألا طابترإلا ةھجل نیعباتلا نییجراخلا نیمیقملا تاظحالم ىلع عالطإلا بالطلل نكمي
   .بالطلل عجرمك ةیلكلا ةبتكم يف ةرفاوتم نییجراخلا نیمیقملا ريراقت نأ

 لیجستلا بتكم ىلإ اھميدقت بجي يتلا تامولعملا 21.6

 تارابتخالا روضح يدافتل روفلا ىلع يدعملا ضرملا تالاحب لیجستلا بتكم غالبإ بلاطلا ىلع بجي
 تارضاحملا روضح نم نامرحلا ىلإ بلاطلا ضرعي دق ةیضرم ةلاح ةيأ ىلع رتستلاو ،ةساردلا تاعاقو
 لبق نم ةلكشملاو كلذب ةینعملا ةنجللا لبق نم ذختت دق ىرخأ تاءارجإ ىلإ ةفاضإلاب تارابتخالاو
  .لیجستلا مسق

 لئاسرلا رادصإ 22.6

 ةیلكلل ينورتكلإلا ماظنلا ربع ةیلكلا نم ةقیثو وأ ةلاسر يأ جارختسإ بلطب مدقتلا بلاطلل نكمي
  بلاطلا ىلع نإف ،ةصاخلا تابلطلا ضعبل ،بلطلا يف رظنلل لقألا ىلع دحاو موي رمألا بلطتي دقو
 نم ةقفاوم نایحألا ضعب بلطتي دقو ،كلذب ةصاخلا ةرامتسالا ةئبعتل لیجستلا مسق ىلإ هجوتلا
 يف ةبولطملا ةقیثولا مالتسا بلاطلل نكميو ،بولطملا رادصإل ةیلكلا لخاد ةددعتم تادحو وأ ماسقأ

 .ةینعملا ماسقألا عیمج نم ةقفاوملا ىلع لوصحلا دعبو بلطلا ميدقت خيرات نم دحاو موي نوضغ

 تارابتخإلاو ةیلصفلا تارابتخإلا دیعاوم حضوت لئاسر رادصإ نع لوؤسم ریغ لیجستلا مسق نأب اًملع
 Moduleةدام لكل ةصاخلا تامولعملا ةمئاق نم تامولعملا هذھ ىلع عالطإلا بالطلا ىلعو ،ةریصقلا

Information Sheet (MIS) ، ةقیثو حبصتل مئاوقلا هذھ متخب لیجستلا مسق ةبلاطم بلاطلل نكميو 
 .اھیلإ عوجرلا نكمي ةیمسر

 مھداشرإو بالطلا معد .7

  ةیميداكألا ةباتكلا 1.7

 ةیعماجلا ةساردلا يتلحرم ةبلط ىدل ةیملعتلا تاربخلا زيزعت ىلإ ةیميداكألا ةباتكلا زكرم ىعسي
 ةیميداكألا ةباتكلا تاراھم ريوطت يف ةدعاسملا ميدقتب كلذو ایلعلا ةیعماجلا ةساردلا ةلحرمو ىلوألا
 دقع لمشتو ةبلطلل مزاللا معدلا ریفوت اھلالخ نم متي تاءارجأ ذاختاب زكرملا موقيو .ةبلطلا ىدل
 ةباتك نم ةبلطلا نیكمت لجأ نم معدلا لبس ریفوت اھلالخ نم متي ةيراشتسا ةيدرف تاءاقل
 ىرخألا ةیميداكألا ماسقألا عم زكرملا نواعتيو امك .مھب ةصاخلا ریتساجملا لئاسر و مھعيراشم
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 ةباتكلا نع تارضاحم ریفوتب كلذو ةیباتكلا مھتاراھمل زيزعت ىلإ نوجاتحي نيذلا ةبلكلا ديدحت ىلع
 .صصختلا تارضاحم نمض ةجمدم نوكت ةيزیلجنإلا ةغللاب ةیميداكألا

 يبالطلا حاجنلا زكرم 2.7

 ةیميداكألا ةدعصألا ىلع مھل ةيراشتسالا تامدخلا ميدقتو بالطلا معدب يبالطلا حاجنلا زكرم موقي
 ءادألل مادتسملا ريوطتلا ةیلمعل ریسیتلا يف هتلاسر نمكتو .ةیعامتجالاو ةیصخشلاو ةینھملاو
 ىلع لمعلاب اضيأ زكرملا موقي .ملعتلا يف تابوعص مھيدل نيذلا كئلوأ ديدحتلابو ،بالطلل يميداكألا
 يحاونلا نم هریغو لمعلا قوس يف ةبولطملا ةیفارتحالا تاكلملاو تاراھملا باستكا لبس ریفوت
 ةعبتملا اھتاءارجإو ،اھدعاوقو ،اھطورشو ،ةیلكلا ةسایس حاضيإ يف هتلاسر صخلتت امك ،ةیتایحلا
  .بالطلا لبق نم اھل يلكلا عابتالا نامضل

 :زكرملا فادھأ

 يميداكألا داشرإلا تامدخ ةيوقتو فیثكتل يعسلا )أ
 اھنم ،ةیلكلا لمع تاسایس نع هتفرعم مھمھي ام عیمجل بالطلا باعیتسا لیھست )ب

 يف يتأي ام لكب مھمازتلا نامضل ،اھب ةعبتملا تاءارجإلاو نیناوقلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةیميداكألا
  .اھصوصن

 .بالطلا ءادأ مدقت ةبقارم )ت
  .ةیميداكألا ماسقالا فلتخم يف نارقألا میلعت جمارب ىلع فارشإلاو قیسنتلا )ث
 تالخدتلا ذیفنتو ،ایميداكأ نیفیعضلا بالطلا ءادأ ىلع ةرثؤملا لماوعلا ةیھام ىلع  فرعتلا )ج

  .داشرإلا تامدخك ،اھعم لماعتلل ةبسانملا
 .اھعاونأب ةیبط تالاحب نیباصملا بالطلل ةصاخ تابلطتم ریفوت )ح
 تانایب لیلحت نم ةلصحملا جئاتنلا ىلع اءانب ةیميداكأ تاسایس نسل تاحرتقم ميدقت )خ

 .بالطلا
 يحاون فلتخملو لمعلا قوسل ةمزاللا ةیفارتحالا تاكلملاو تاراھملا باستكا ىلع عیجشتلا )د

 زئاوج اھیلت بالطلل تاقباسم رادصإ لالخ نم عمتجملا ةمدخ عیجشتو ،ةیعامتجالا ةایحلا
  .مھل ةيريدقت

 يميداكألا داشرإلا 1.2.7

 دشرم نییعت متيو .طسوألا قرشلا ةیلك يف لجسم بلاط لكل يميداكأ دشرم ّنیعُي •
 يميداكألا لیصحتلا يوذ ةبلطلا ةدعاسمل يبالطلا حاجنلا زكرم نم يفاضإ يميداكأ
 .فیعضلا

 لجأ نم ةبلطلل مزاللا معدلا يبالطلا حاجنلا زكرم وفظومو نویميداكألا نودشرملا مدقي •
 .اھب لومعملا ةیلكلا ةمظنألً اقفو لصف لك يف اھلیجست مھیلع يغبني يتلا داوملا ديدحت
 .ةحلملا ةیميداكألا اياضقلا لوح مزاللا داشرإلا نومدقيو امك

 زكرمل نیعباتلا نیميداكألا مھيدشرم ةعجارمب فیعضلا يميداكألا لیصحتلا يوذ ةبلطلا حصنُي •
 .مھيدشرم نم بولطم وھ امل ً اقفو رارمتساب يبالطلا حاجنلا
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  ةیسفنلا تاراشتسإلا 2.2.7

 لكاشم نم نوناعي نيذلا ةبلطلا لاسرإب سيردتلا ةئیھ ءاضعأ و يميداكألا دشرملا موقي •
 .يبالطلا حاجنلا زكرم يف يسفنلاو يعامتجالا يئاصخألا ىلإ ةیسفن و ةیصخش

 ةقفاوم ةطيرش نییجراخ نییصتخم ىلإ ةیبط ةدعاسم بلطتت يتلا تالاحلا لاسرإ متيو •
 .ينعملا بلاطلا

 .تالاحلا هذھ عم لماعتلا يف ةماتلا ةيرسلا ىعارت •
 

  ةصاخلا ةیحصلا عاضوألا يوذ بالطلاب ةصاخلا طورشلا 3.2.7

 نوھجاوي نيذلا ةبلطلل مزاللا معدلا يبالطلا حاجنلا زكرمل عباتلا يميداكألا دشرملا مدقي •
 .ةیحص لكاشم

 .ةبلطلل مزاللا معدلا ميدقت نامضل ةینعملا مسقألا عم يبالطلا حاجنلا زكرم قّسني •
 .تالاحلا هذھ عم لماعتلا يف ةماتلا ةيرسلا ىعارت •

  ملعتلا رداصم 3.7

 تاربتخملا قفارم 1.3.7

 :يلاتلا وحنلا ىلع اھتبلطل تاربتخم قفارم طسوألا قرشلا ةیلك رفوت

 زاھج 500 براقي ام طسوألا قرشلا ةیلك كلتمت _ بوساحلا قفارمل يناجم مادختسا •
 .ًءاسم 8:00 ةعاسلا ةياغل ةحوتفم ىقبت ةصصختم تاربتخم يف ةدوجوم بوساح

 .بالطلا بیساوح ةزھجأ يف رفوتم ةیلاع ریياعم تاذ ةعونتم جمارب مادختسا ةیناكمإ •
 .ةیلكلا مرح يف ةرفوتملا ةیكلساللا تالاصتالا ةكبشل يناجم مادختسا •
 نومدقي نيذلا ةبلطلا نم اھءاضعأ و ایجولونكتلا لاجم يف ةدعاسملا بتاكم دوجو •

 .ةدعاسملا
 لامعألا نيزخت اھلالخ نم نكمي ةینيزخت ةحاسم ریفوتو يناجم ينورتكلا ديرب ةمدخ •

 .تافلملاو
 .راكتبالا و يملعلا ثحبلا زكرم يف ةرفوتم ةبسوح رداصم و ةدعاسم قرف •

  ةبتكملا رداصم 2.3.7

 ضرفت فوسو .اھلیجستب بالطلا ماق يتلا داوملل تارضاحملا تاركذمو ةیساردلا بتكلا رادصإ متي دق
 داوملا كلت عمجتو ،ةیمیلعتلا داوملا ملست هیف رخأتي يذلا دحاولا مویلل ةددحم ةیلام ةمارغ ةیلكلا

 ةبتكملا تاسایس ىلع رثكأ فرعتلل ةبتكملا نیمأل عوجرلا بالطللو .ةبتكملا نیمأ قيرط نع
  .اھنیناوقو

 ،اھعاجرإ دعومب مازتلإلا هیلعو همساب اھراعتسا يتلا ةیمیلعتلا داوملا نع لوؤسم بلاط لك
 لصفلا ةياھن دنع ةدیج ةلاحب  اھعاجرإ بجي هنإف ةیلكلا اھردصت يتلا ةیساردلا بتكلل ةبسنلاب
 بالطلا نم بلطي فوسو .هالعأ ركذ امب مزتلي ال يذلا بلاطلل ةیلام ةمارغ ضرفت فوسو ،يساردلا
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 ةمارغ هل ضرفت ذإ ،تدقفو تریعتسا ةدام يأل وأ ةیساردلا بتكلاب قحلي ررض يأل تامارغ عفد
  .داوملا كلت لادبتسال فعضلاب

 دعب الإ مولبدلا /سويرولاكبلل اءاوس جرختلا ةداھش حنم وأ يلاتلا يساردلا لصفلل لیجستلا متي نلو
  .تامارغلا وأ ،ةیلاملا تاقحتسملا عیمج عفدو بتكلا عیمج عاجرإ

 ةكبشلا يف ةنیعم نكامأ يف ةفلتخملا ةیساردلا داوملاب ةقلعتملا ةیمیلعتلا داوملا عیمج رفوتت
 متي فوسو ،بلاطلا هل يمتني يذلا مسقلا عقوم وأ ،ةبتكملا وأ ،)College Server( ةیلكلل ةیمدخلا
 نأ مھیلع بجيو .ةلجسملا داوملا يرضاحم قيرط نع كلذب ةصاخلا طباورلا ىلإ بالطلا داشرإ
 لمحتو اضيأ اھتعابطب اوموقي نأ مھل نكمي ،اھتايوتحم اولمحي نأو ةینورتكلإلا طباورلا كلت ىلع اوعلطي
 تاربتخم فلتخم يف نیلوؤسملا نیفظوملل لوصولا بالطلا ىلع بجوتي امك .ةیقرولا ةعابطلا فیلاكت
  .كلذب ةقبسم دیعاوم لمعب ةیمیلعتلا داوملا عیمجتو ةعابطلا ضرغل بوساحلا

 ةیبوساحلا اھتادعم عیمجب رفوتت ثیح ،ةیلكلاب بوساحلا تاربتخم مادختسا ىلع بالطلا عجشيو
 لامعتسال ةیفاضإ تاقوأ بالطللو .تنرتنإلا ةمدخ اضيأ رفوتتو ،بالطلا اھجاتحي دق يتلا اھتاقیبطتو
 لك نأ امبو .ينعملا بوساحلا ربتخم فرشم عم قبسم زجحبو رغاوشلا بسح بوساحلا تاربتخم
 نإف ،ماعلا مادختسالل ربتخمو ،بوساحلا عطق ربتخمو ،تایجمربلا ربتخمك ددحم ضرغل عضو ربتخم
 بالطلاب بیحرتلا متيو .بوساحلا ربتخم هلجأل نوجاتحي يتلا ضرغلا ةیھام اوددحي نأ بالطلا ىلع
 اھنم ةدافتسالل مھتدعاسمل بوساحلا تاربتخم يسردم لبق نم ةدعاسم ةيأل مھجایتحا ةلاح يف
  .مھمیلعت يف ىلثملا ةدافتسالا

 لامعألا ةدايرو ةینھملا تامدخلا بتكم 4.7

 ريوطتلا و فیظوتلاب ةقلعتم تالاجم يف ةبلطلا لامعالا ةدايرو ةینھملا تامدخلا بتكم دعاسي
 امك فیظوتلا ضراعم و ةیلكلا مرح يف تالباقم مظني و ةلص تاذ لمع تاشرو دقعيو .ينھملا
 لئاسر بلط ةبلطلل نكميو .ىرخأ تاكرش يف بيردتلا ضرغب لئاسر رادصإ يف ةبلطلا دعاسيو
 ردصُتو .SIS بلاطلا تامولعم ماظن ىلع رفوتملا "لئاسرلا تابلط" ةزیم لالخ نم اینورتكلا بيردت
 داوم نیلجسم اونوكي الأو مھصصخت يف ةدام 12 حاجنب اوزاتجا نيذلا ةبلطلل طقف بيردتلا لئاسر
  لمعلا صرف تانالعإ نع نیجيرخلاو ةبلطلا غالبإب بتكملا موقيو .بلطلا ميدقت ةرتف يف لقأ

  يعمتجملا لصاوتلا و ةطشنألا مسق 5.7

 ةطشنألا بتكم 1.5.7

 .اھترادإو اھیلع فارشإلا و ةیبالطلا ةطشنألا میظنت يف ةسیئرلا لصولا ةطقن ةطشنألا بتكم دعي
 جراخ( ةیجراخ ةیلاعف يأب ةكراشملا يف مھتبغر لاح يف ةطشنألا بتكم عم لصاوتلا ةبلطلل نكميو
 تارضاحملا كلت ءانثتساب ةلودجملا تارضاحملا ةفاك روضح ةبلطلا ىلع بجي هنأ ریغ .)ةیلكلا مرح
 كلت ىلإ لوصولل هبلطتي يذلا تقولا كلذ يف امب ةیلكلا نم ةدمتعملا ةیلاعفلا تقو عم ضراعتت يلا
 هتكراشم ةجیتن مییقتلا ملسي مل وأ ةنیعم ةدام يف ام مییقت نع بلاطلا باغ لاح يفو .ةیلاعفلا
 ةسایس قبطت نلو .ىرخأ ةرم مییقتلا میلست وأ رابتخالا ةداعإب مدقتي نأ هل قحي ةیجراخ ةیلاعفب
 يف )خلإ ،يئرم ضرع ،عورشم( مییقتلا میلست نم نكمتي ال يذلا بلاطلا ىلع رخأتملا میلستلا
 ةبلطلل حمسي نلو .رابتخالا وأ میلستلا تقو فداصت يتلا ةیلاعفلا يف هتكراشم ةجیتن ددحملا تقولا
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 ةبلطلا كلذ نم ىنثتسيو ةیئاھنلا تارابتخالا تاقوأ يف ةیلكلا جراخ تایلاعفو ةطشنأب ةكراشملا يف
 .ةیملاعلاو ةینطولا ةيدنألاو تابختنملا يف ءاضعألا

 ىلع ةبلطلا عیجشتب كلذو يعمتجملا لصاوتلا ةطشنأ ةیعمتجملا ةطشنألا بتكم مظنيو امك
 نیكراشملا ةبلطلا لصحي نلو .سرادملا ىلإ ةفاضإلاب ةیموكح ریغو ةیموكح تاسسؤم عم لصاوتلا
 .)لاثملا لیبس ىلع تاجرد ةدايز( ةیميداكأ ايازم ىلع يعمتجملا لصاوتلا ةطشنأ يف

 ىلع طسوألا قرشلا ةیلك يف ةعامجلا فرعت :طسوألا قرشلا ةیلك يف تاعامجلا و ةيدنألا
 .ةیلكلا جراخ نم تامظنم وأ ءاربخ عم نواعتلاب طسوألا قرشلا ةیلك وفظوم اھیلع فرشي ةمظنم اھنأ
 .ةماعلا اھتطشنألً ارظن تاعامجلا هذھ نم يأ ىلإ باستنالا تاصصختلا ةفاك نم ةبلطلل نكميو
 و ةیفرحلا لامعألا و نفلا ةعامج و ةمالسلاو ةئیبلاو ةحصلا ةعامج يھو تاعامج 6 ایلاح دجوي

  .ةضايرلا ةعامجو ةرظانملاو بدألا ةعامج و اماردلاو ىقیسوملا ةعامج ريوصتلا يبحم ةعامج

 ةيدنألا هذھ مظنتو .هب طبترم يدان ةیلكلا يف يميداكأ مسق لكل :طسوألا قرشلا ةیلك يف ةيدنألا
 ةيونسلا ةطخلا يدانلا فرشم زھجيو .ماسقألا هذھ اھحرطت ةفلتخملا تاصصختلاب ةلص تاذ ةطشنأ
 قرشلا ةیلك يف ةيدنأ ةینامثً ایلاح دجوي .نیینعملا ماسقألا ءاسؤر و ةبلطلا عم راوشتلاب ةطشنألل
 يدان و ةبسوحلا يدان و لامعألا ةرادإ يدان و تاظوفحملاو قئاثولا ةرادإ يدان لمشتو طسوألا
  .ةیلكلا ةيدنأ دحأ دعي يذلاو ةفاشكلا يدان ىلإ ةفاضإلاب ایلعلا تاساردلا

 ىلإ ةجاحلا نود ةيدنألا هذھ يف يئاقلت لكشب ءاضعأ ةبلطلا عیمج دعي :يدانلا يف ةيوضعلا
 لیجستلا ةبلطلل حمسيو .ةبلطلا عیمجل ةحوتفم ةعامجلا ةيوضع نأ امك .يمسر لكشب لیجستلا
 .SIS بالطلا تامولعم ماظن لالخ نم كلذو داوملل لیجستلا ةرتف ءانثأ طقف ام ةطبار يف

  :تاداھشلا

 بلاطلا :ةیلكلاب دمتعملا طاقنلا ماظنلً اقفو ةطشنألا يف مھتكراشم لاح يفً اطاقن ةبلطلا بسكي
  :عومجم ىلع لصحي يذلا

 امف ةطقن 250 هعومجم ام ىلع لصح اذإ ةیساملا ةيوضعلا ةداھش ىلع بلاطلا لصحي •
 .قوف

 .ةطقن 249-100 هعومجم ام ىلع لصح اذإ ةیبھذلا ةيوضعلا ةداھش ىلع بلاطلا لصحي •
 .ةطقن 99-50 هعومجم ام ىلع لصح اذإ ةیضفلا ةيوضعلا ةداھش ىلع بلاطلا لصحي •

 ةیساردلا حنملا نم ةدافتسإللً الھؤم بلاطلا حبصي فوس بلاطلا اھعمجي يتلا طاقنلا ىلع اءانبو
  .ةیلكلا نم ةمدقملا )ةیجھنماللا ةطشنألل ةمدقملا ةحنملا(
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 طاقنلا ماظن لودج 

 ىوتسم ىلع 
  ةیلكلا
 يبالط طاشن يأ(
 قرشلا ةیلك ةمظنت
 طسوألا

 ىوتسملا ىلع
 ينطولا
 ةمظنت طاشن يأ(
 طسوألا قرشلا ةیلك
 ةسسؤم يأ وأ
 احوتفم نوكيو
 نم نیكراشملل

 ةنطلسلا ءاحنا عیمج

 يأ(يملاعلا ىوتسملا ىلع
 نامع يفوأ\ دالبلا جراخ طاشن
 طاقنلا ربتعت()ةیملاع ةیمھأ وذ و
 ةئفلا ةذھ تحت ةحونمملا
 تاصصخملاو ةماع افاصوأ
 ربتعت طاقنلا نم ةیقیقحلا

 ةكراشملا ةعیبط مییقتل ةعضاخ
 نوؤش نم ةنجل ةطساوب
 ةیجراخلا تاقالعلاو بالطلا
 )يعمتجملا لصاوتلاو

 ةكراشم   
 ةیصخش

 میلست
 روصلا
 اینروتكلا
 خلإ

 ةكراشملا
 جمارب يف
 سرادملا
 ةیفیصلا

 قبطني ال 60 120 80 60 ىلوألا ةزئاجلا
 قبطني ال 50 100 70 50 ةیناثلا ةزئاجلا
 قبطني ال 40 80 60 40 ةثلاثلا ةزئاجلا
 60 10 60 20 10 كراشم

 باھذلا(
 ىلإ
 جمارب
 سرادملا
 )ةیفیصلا

 قبطني ال قبطني ال 60 40 20 ّمظنم
 لخاد نورضاحلا
 ةیلكلا

 قبطني ال قبطني ال 10 5 5

 جراخ نورضاحلا
 ةیلكلا

 قبطني ال قبطني ال 15 10 قبطني ال

 طاقنلا ماظن :5 مقر لودج

 :ةیبالطلا ةياعرلا بتكم

 بلاطلل نكميو .ةبلطلا اھمدقي يلا ءارقفلا ةبلطلا ةحنم تابلط عمج نع الوؤسم بتكملا اذھ دعي
 .ةیفاضإ لیصافت ىلع لوصحلل بتكملا عم لصاوتلا ينامع لایر 600 نع هترسأ لخد لقب يذلا
  .اھب رظنلل حنملا ةنجل ىلإ ءارقفلا ةحنم تابلط ضرعتو

 ةبلطلا تازاجنإ ريدقت و ةیساردلا حنملا 6.7

 ةبلطلا  دوھج ريدقت متي ثیح .يميداكأ ماع لك ةيادب يف ةبلطلل حنملا  ةیساردلا حنملا ةنجل مدقت
 الوؤسم يعمنجملا لصاوتلا و ةطشنألا مسق دعيو .ةیجھنملاو ةجھنمالا ةطشنألا يف مھزییمتو
  .ةیجھنمالا ةطشنألا هذھب نوكراشي نيذلا ةبلطلا ىلع فرعتلا نع
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 طسوألا قرشلا ةیلك يف ريدقتلا تاداھشو ةیساردلا حنملا عاونأ

 لك يف دیمعلا ةمئاق يف قوف امف 84 يلك لدعم ىلع نیلصاحلا ةبلطلا جردي :دیمعلا ةمئاق ةحنم
 يف لدعم ىلعأ ىلع لصاحلا بلاطلا حنمیسو .ريدقت تاداھش ىلع نولصحي فوس و يميداكأ ماع
 ةرادإ تاصصختو تاظوفحملاو قئاثولا ةاردإ و ةسدنھلا  :ةیلاتلا ةیلمعلا وأ ةینقتلا تاصصختلا نم لك
 :هاندأ ةحضوملا ریياعملل اقفو دیمعلا ةمئاق ةحنم ىلع لامعألا

  84 يلك لدعم ىلع بلاطلا لصحي نأ يجي •
 ءانثتساب ةدمتعم ةطقن 120 زاتجي وأ يندأ دحك نییسارد نییلصف بلاطلا لمكي نأ بجي •

 .ةساردلا نم ةافعملا داوملا
 .ةحنملا هذھل تاجرد لدعم ىلعأ ىلع لصاحلا بلاطلا رایتخا متیس •
 .بلاطلا اھب حجن يتلا داوملا ددع ىلع اءانب رایتخالا متیس لداعتلا ةلاح يف •
 .دیمعلا ةمئاق ةحنم ىلع لوصحلا ىرخأ ةیسارد ةحنمب عتمتي بلاط يأل قحي ال •
 25 دیمعلا ةمئاق ةحنمل نیقحتسملا ةبلطلل ىصقألا ددعلا زواجتي الأ بجي كلذ ىلإ ةفاضإلاب •

 .ابلاط

 :ریقفلا بلاطلا ةحنم

  .ءارقفلا ةبلطلا ةدعاسمل ةحنملا هذھ مدقت

 :ةحنملا هذھ قاقحتسا ریياعم

 .ينامع لایر 600 نعً اعمتجم ّهيدلاو لخد لقي نيذلا ةبلطلل ةحنملا هذھ مدقت •
 .1 نع ةحنملا هذھل مدقتملا بلاطلل يمكارتلا لدعملا لقي الأ بجي •
 طسوألا قرشلا ةیلك يف ةدحاو ةنس ةسارد متأ دق ةحنملل مدقتملا بلاطلا نوكي نأ بجي •

 .ىندأ دحك

 :ةیجھنماللا ةطشنألا ةحنم

 ةضايرلا لثم ةیجھنماللا ةطشنألا يف ةیئانثتسالا مھتازاجنإل اريدقت ةبلطلل حنملا هذھ مدقت
  .تاراكتبالا و ةرادإلاو ةسدنھلاو مولعلاو ةیعمتجملا تامدخلا و باعلالاو

 :ةحنملا قاقحتسا ریياعم

 .افنآ روكذملا طاقنلا ماظنل اقفو بلاطلا طاقن عومجم نوكي نأ بجي •

 :جيرخ لضفأ ةزئاج

 يمكارت يلك لدعم ىلعأ ىلع لصاحلا جيرخلل ةيونسلا جرختلا ةلفح ءانثأ جيرخ لضفأ ةزئاج مدقت
 نم تاداھش ىلع نیلصاحلا و )دحاو جيرخ( ریتسجاملا و )دحاو جيرخ( سويرولاكبلا يتلحرم يف
  .ةكيرشلا تاعماجلا
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 :سويرولاكبلا ةلحرم يف يبالط عورشم لضفأ ةزئاج

 نيذلا بالطلل نییساردلا فيرخلاو عیبرلا يلصف لالخ يبالط عورشم لضفأ ةزئاج حنمت •
 لمع يف مھزیمتل ارظن سويرولاكبلا ةلحرم يف حاجنلا تابلطتم لامكتسال نوعسي
  .ةیبالطلا مھعيراشم

 تاصصخت حرطي مسق لك نم مھعيراشمب نیيزیتملا ةبلطلل ةلصفنم زئاوج ىطعتو •
  .ةیميداكأ

 بالطلا ملظت ىلع درلا ةیساس عابتا هتحنم ءاغلإ ىلع ملظت بلطب مدقتملا بلاطلا ىلع بجيو
  .افنآ ةروكذملا

 يبالطلا يراشتسالا سلجملا 7.7

 .هبئانو سلجملا سیئر مھیف امب اوضع 17 نم نوكتي ةبختنم ةئیھ وھ يبالطلا يراشتسالا سلجملا
 .ناجل ةثالث نم سلجملا نوكتيو

 يبالطلا سلجملا بتكم ءاضعأ .أ

 سلجملا سیئر .1

 سلجملا سیئر بئان .2

 ةیميداكألا ةنجللا سیئر .3

 ةیبالطلا تامدخلا ةنجل سیئر .4

 تاردابملاو ةطشنألا ةنجل سیئر .5

 هبئانو سلجملا سیئر رایتخا ریياعم .ب

 .نیینامع انوكي نأ بجي .1

 حاجنب ایھنأ دق انوكي نأ امھیلع بجي .2

 مولبدلا ةلحرم يف ةدمتعم ةطقن 240 لصأ نم ةدمتعم ةطقن 180 •
 سويرولاكبلا ةلحرم يف ةدمتعم ةطقن 480 لصأ نم ةطقن 240 •
 ریتسجاملا ةلحرم يف ةدمتعم ةطقن 180 لصأ نم ةطقن 60 •

 .طقف ةدحاو ةرم بصنملا اذھ لغشي نأ سلجملل سیئر بئان وأ سیئرك ّنیعملا بلاطلل قحي .3

  .يرادإ لمع يأ يف ةكراشملا مدع ةبلطلا سلجم بتكم ءاضعأ ىلع بجي .4

 سلجملا ءاضعأ رایتخا ریياعم .ج

 .يدایتعا يسارد لمحب و لقألا ىلع دحاو لصف ةسارد حاجنب لمكأ دق وضعلا نوكي نأ بجي .1
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 .سويرولاكبلاو مولبدلا يتلحرم يف %54 نع ماعلا يمكارتلا لدعملا لقي الأ .2

 .ينعملا يساردلا جمانربلا يف اھب حومسملا ةساردلا ةدم زواجت دق نوكي الأ .3

 لصفلا ءانثتساب هتيوضع ةرتف لالخ )يسارد لمح لقأ( داوملا نم لقألا ددعللً الجسم نوكي نأ .4
 .جمانربلا يف هتسارد نم ریخألا لصفلا و يفیصلا

 .ةمطنألا هتفلاخم ةجیتن ةبوقع هیلع تعقو وأ طابضنالاب قلعتت اياضق بكترا دق نوكي الأ .5

 نالعإ خيرات نم ًءادتبا دحاولا يميداكألا ماعلا لالخ سلجملا يف ةيوضعلا ةرتف يھو ةيوضعلا ةدم
 .تاباختنالا جئاتن

 :سلجملا فادھأ .د

 يبالطلا عمتجملا لیثمت .1

 تامدخلا و ةیثحبلا ةبلطلا ةطشنأ و ملعتلا ةیلمع صخي امیف ةیبالطلا تاربخلا زيزعت يف ةكراشملا .2
 ةیبالطلا

 لبقت يف حاتفنالاو ءانبلا يأرلا ءادبإو ةیفافشب لمعلا ثیح نم تایقالخألاو لصاوتلا تاراھم ةيوقت .3
 تاحارتقالاو ءارألا

 ةیعامتجالا ةیلوؤسملا لمحت ىلع مھعیجشتو مھعمتجم لوح ةبلطلا يعو زيزعت .4

 ةبلطلا ىدل ةیقالخألا میقلا و ينطولا سحلا ةيوقت .5

 لمعلا حور زيزعتو مھتایصخش ريوطتو ءانبل مھنیب يعولا رشنو ةيرورضلا وفرعملاب ةبلطلا ديوزت .6
 عدبملا ریكفتلا عیجشتو يعامجلا

 مھتازاجنا و مھتاجایتحا و مھاياضق ةعباتمو يبالطلا عمتجملا لیثمت .7

 اھریغو ةینفلا و ةیضايرلاو ةیعامتجالاو اھنم ةیفاقثلا تالاجملا ةفاك يف ةیبالطلا ةطشنألا زيزعت .8

  ةيریخلا لامعألا يف ةكراشملاو عوطتلا میق ةيوقت .9

  مھتسارد يف تازاجنإلا نم ديزملا قیقحت ىلع نیيزیمتملا ةبلطلا ةدعاسم 10

 ةیلكلا يفظوم و ةبلطلا نیب لصاوتلا يف ةوھلا رسج .11

 سلجملا تایلوؤسم .ه

 رودص دعبو .اھیلع ةقفاوملاو عالطإلا لجأ نم دیمعلل اھميدقتو ةيونسلا سلجملا ةطخ ریھجت .1
 .يبالطلا سلجملا ةنجلل اھلاسرإ متي ةيونسلا ةطخلا ىلع دیمعلا ةقفاوم

 ةقفاوملل دیمعلا ىلغ اھلاسرإو يبالطلا سلجملا بتكم نم ةحرتقملا سلجملا ةنزاوم ةشقانم .2
 .اھیلع
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  .ةیلكلا ةمظنأو نیناوق عم ةمجسنملا تایصوتلاو نیناوقلا رادصإ .3

 .دیمعلا اھب ّفلكُي يتلا ةیجراخلا ةطشنألاو لفاحملا يف ةیلكلا و ةبلطلا لیثمت .4

 .اھیلع ةقفاوملاو يبالطلا سلجملا بتكم نم ةمدقملا ةيرادإلاو ةیلاملا ريراقتلا ةشقانم.5

 ةقفاوم دعب نیناوقلاو ةمظناألا يفاني لمعب اطروتم طبض يذلا سلجملا ءاضعأ دحأ ةيوضع ءاغلإ .6
  دیمعلا

 هرود ةسرامم نم سلجملا نكمي نأ هنأش نم يذلاو بسانم وھ ام لك لمعل تایصوت رادصإ .7
 .هتایلوؤسم لمحتو

  يبالطلا نكسلا قفارم .8

  رفوتتو .بالطلا نكاسم مسق اھیلع فرشي يتلاو تابلاطلاو بالطلا نم لكل نكسلا قفارم رفوتت
 ةعاس 24 رادم ىلع تنرتنالا ةمدخو اھقفارمب ةشورفملا فرغلا لثم ةمدقملا تامدخلا نم ةعومجم
  ةیئانثو ةیثالث تاعسب فرغ رفوتتو .راطملا ىلإو نم لیصوتلا ةمدخو قوستلا تالوجو ةنایصلاو نمألاو
 .ةیلكلا مرح جراخ دجوي ثیح تابلاطلا نكس نع لصفنم وھف بابشلا نكسب قلعتي امیف امأ .ةيداحأو
 نكسلا  صوصخب دھعت جذومن ىلع عیقوتلا بالطلا ىلعو .ةیلكلا نع مك 2  ةفاسم دعبي ةنكلو
 .ةعبتملا طورشلاو ماكحألا لیصافت ىلع يوتحي يذلاو

  نكسلا روجأ 1.8

  :نكسلا موسر 1
 .نكسلا يف ةرفوتملا قفارملاو تامدخلاو تیبملا موسر لمشتو
 

  يونسلا مسرلا                                                         :تابلاطلا نكس
 ةثالث ىلع هعفد نكمي(                                                          :ةفرغلا عون
 )ةيواستم طاسقأ
 ينامع لایر 720                                                            ةیثالثلا فرغلا
 ينامع لایر 900                                                            ةیئانثلا فرغلا
 ينامع لایر 1080                                                             ةيدرفلا فرغلا
 

 تابلاطلا نكس– موسرلا لكیھ: 6 مقر لودج
 

 يونسلا مسرلا                                                    :بابشلا نكس
 )ةيواستم طاسقأ ةثلالث ىلع هعفد نكمي(                                  :ةفرغلا عون
 ينامع لایر 630                                                  ةكرتشم ةفرغ
 بالطلا نكس-موسرلا لكیھ :7 مقر لودج
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 .درتسم ينامع لایر 50 نیمأت غلبم عفد ينكس قفرمم ىلع لوصحلا يف بغار بلاط لك ىلع
 نیمأتلا غلبم  ديدست نكميو .نكسلا ءالخإ تقو يف هدادرتسا نكميوً امدقم نیمأتلا غلبم عفد بجيو
 .بلاطلا ىلع ةقحتسم غلابم ةيوستل

 تارایسلا فقاوم 2.8

 بالطلا نم عقوتيو.نیفظوملاو بالطلل ةزوجحم ریغ فافطصالل قطانم طسوألا قرشلا ةیلك صصخت
 ةروصب فافطصالاو ةصصخملا ةعرسلا نمض مھتارایس ةدایقو  رورملا نیناوقب مازتلالا نیفظوملاو
 لخاد يئاوشع شیتفت ءارجاب ةیناطلسلا نامع ةطرش موقت ثیح .ةددحملا قطانملا يف ةبسانم
 ةیلك لمحتت الو .فافطصالا نیناوق ةفلاخم ىلع موسر ضرفت نأ نكميو يعماجلا مرحلا جراخو
 .ةبلطلا ىلع ةضورفم ةفلاخم ةيأ طسوألا قرشلا
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 جمانربلا ةمظنأ :يناثلا ءزجلا

 ةیمیلعتلا ةیلمعلا .1

 جمارب يف زیكرتلا متيو .ةیلود ریياعم يذ ٍمیلعت قیقحتو ميدقت ىلإ طسوألا قرشلا ةیلك فدھت
 نم ةریبك ةمھاسم بلطتي دھج وھو ،لوذبملا دھجلا ىلع ينبم يمیلعت ماظن ىلع ةساردلا
 يف تارضاحملا لالخ نم ةفرعملا باستكا ىلإ ةفاضإلابو .هب ةصاخلا ملعتلا ةیلمع يف بلاطلا
 ةبتكملا ةرايزل تقو صیصخت بلاطلا ىلع بجي ،اھتابيردتو تاربتخملا لامعأو ،ةیساردلا تاعاقلا
 نم اھریغو ةیعامجلا لامعألاو ةینادیملا تارايزلاب مایقلاو ،اھتكراشمو ةینورتكلإ ةیفرعم ةدعاق ءانبو
 رداصملا مادختسا ىلع بالطلا عجشيو .ررقم لك ةعیبطل بسانم وھ ام قفو ىرخألا تاطاشنلا
      .فدھلا اذھ قیقحتل ةرفوتملا معدلا قفارم نم اھریغو

 فيرخلا الصف دجوي ثیح يلصفلا ماظنلا ةیلكلا عبتتو .نرمو لعاف يمیلعت ماظن ريوطتب ةمزتلم ةیلكلاو
 لصفو تارابتخالا ةرتف ىلإ ةفاضإب ،اًعوبسأ رشع ةسمخ ةدم ىلع امھنم دحاو لك دتميو عیبرلاو

 لصفلا يف ةساردلا حیتتو .تارابتخالا ةرتف ىلإ ةفاضإ عیباسأ ةسمخ ىدم ىلع دتمي يفیص
 تاررقم امإ يھو ،نیسردملا رفاوت بسح كلذو ،ةیساردلا تاررقملا نم اًدودحم اًددع يفیصلا
     .مھجرخت تابلطتم اولمكي ىتح بالطلل ةيرورض وأ اھتعیبط يف ةیكاردتسا

 جمارب نم جمانرب لك نوكتيو .ةیميداكأ ةجرد لك ةطخ )SIS( يبالطلا تامولعملا ماظن ىلع حاتتو
 بلطتت امبرو .ةدمتعملا طاقنلا نم ددحم ددع ىلع ررقم لك يوطنيو .ةعونتم تاررقم نم ةساردلا
 اھتسارد يف طرتشي تاررقملا ضعب نأ يأ .تاررقملا نم ةددحم ةعومجم لامكإ اھنیعب تاررقم
 تقولا يف نيررقم ةسارد بلاطلا ىلع بجي تالاحلا ضعب يفو .اھلبق ىرخأ تاررقم وأ ررقم لامكإ
 يدؤيو .هل قباس بلطتمك رخآ ررقم يف لیجستلا بلطتي نیعم ررقم يف لیجستلا نأ يأ ،هسفن
 صصختلا تاررقمو ةیساسألا تاررقملا لالخ نم ةدمتعملا طاقنلا نم ةددحم ةعومجم عیمجت
     .ةفلتخم تاداھش ىلع لوصحلا ىلإ ىرخألا تابلطتملا ةفاك لامكتساو

 لصفلا يف ىصقأ دحك ةدمتعم ةطقن 60 لداعت تاررقم يف لیجستلا ةداعلا يف بلاطلل قحيو
    .كلذب مایقلل ةلوخملا ةبسانملا ةنجللا قيرط نع كلذ نم ةانثتسم تالاح يف رظنلا متيو .دحاولا

  ةساردلا جمارب .2

 جرختي ىتح )سويرولاكبلاو مولبدلا( ىلوألا ةیعماجلا ةساردلا ىوتسم يف ةفلتخم جمارب میظنت متي
   .ةدمتعملا طاقنلا نم ددحم ددع عیمجت دنع بلاطلا اھنم

  ةداھشلا :جرختلل لوألا ىوتسملا 1.2

 ىلع لوصحلا بجيو .ةدمتعم ةطقن 120 لامكإ دنع اًحاتم ةداھشب جرختلل لوألا ىوتسملا نوكي
 .ةسیئر تاصصختو ةیلكلا تابلطتم دعت يتلا داوملا نم ددحم ددع لالخ نم ةدمتعملا طاقنلا هذھ
 قيوست هل حیتت ةیساسأ تاراھم ىلع اًزئاح طاقنلا هذھ لامكإ ةداھشب جرختي يذلا بلاطلا نوكيو
  .اًدج ةطیسب تاراھم بلطتت ةفیظو ىلع لوصحلل هتاربخو هتفرعم
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 لصف لك دتمي ،نییسارد نییلصف نم رثكأ وأ ةدحاو ةنس ةسارد بلاطلا ىلع بجي ةداعلا يفو
 ةداھش ىلع لوصحلا تابلطتم قیقحتل ةيداعلا فورظلا يف اًعوبسأ رشع ةسمخ نم  رثكأل امھنم
    .جرختلا نم عونلا اذھل ةبولطملا ةدمتعملا طاقنلا

 مولبدلا :جرختلل يناثلا ىوتسملا 2.2

 طاقنلا نذھ ىلع لوصحلا بجيو .ةدمتعم ةطقن 240 لامكإ دنع صصختلا يف مولبدلا ةداھش حنمت
 تابلطتمو .ةسیئر تاصصختو ةیلكلا تابلطتم دعت يتلا داوملا نم ددحم ددع لالخ نم ةدمتعملا
 يتلا تابلطتملا نمً المكمً اءزج دعي عورشم دوجو ىلإ ةفاضإلاب .ةماع تابلطتم و ةسیئر ةيرایتخا
 .مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلل اھلامكإ بجي

 هذھ لامكإلو .صصختلا يف مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلل ةدمتعم ةطقن 240 لامكإ بجي يلاتلابو
 ً.اعوبسأ 15 نم لصف لك نوكتي ثیح ،لوصف ةعبرأ ربع ةعزوم نیتنس ةدمل ةساردلا  بجي تابلطتملا

 مدقتملا مولبدلا :جرختلل ثلاثلا ىوتسملا 3.2

 هذھ ىلع لوصحلا بجيو .ةدمتعم ةطقن 280 لامكإ دنع صصختلا يف مدقتملا مولبدلا ةداھش حنمت
 و صصختلا تابلطتم و ةیلكلا تابلطتم دعت يتلا داوملا نم ددحم ددع لالخ نم ةدمتعملا طاقنلا
 .مولبدلا ىوتسم يف جرخت عورشمو ةماعلا ةيرایتخالا تابلطتملاو ةسیئرلا ةيرایتخالا تابلطتملا
 هذھ لامكإلو .مدقتملا مولبدلا ةجرد ىلع لوصحلل ةدمتعم ةطقن 360 لامكإ بجي يلاتلابو
 لصف لك نوكتي ثیح ةیسارد لوصف ةتس ربع ةعزوم تاونس ثالث ةدمل ةساردلا بجي تابلطتملا
 ً.اعوبسأ 15 نم يسارد

 سويرولاكبلا :جرختلل عبارلا ىوتسملا 4.2

 هذھ ىلع لوصحلا بجيو .ةدمتعم ةطقن 480 لامكإ دنع صصختلا يف سويرولاكبلا ةداھش حنمت
 و صصختلا تابلطتم و ةیلكلا تابلطتم دعت يتلا داوملا نم ددحم ددع لالخ نم ةدمتعملا طاقنلا
 يف امھدحأ( ناعورشمو ةددحم عیضاوم و ةماع ةيرایتخا تابلطتم و ةسیئر ةيرایتخا تابلطتم
 بيردت ةرتف ىلإ ةفاضإلاب )فرشلا ةبترم عم سويرولاكبلا ىوتسم يف يناثلاو مولبدلا ىوتسم
 .يلمع

 لامكإلو .صصختلا يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع لوصحلل ةدمتعم ةطقن 480 لامكإ بجي يلاتلابو
 تاونس ةعبرأ ةدمل ةساردلا دعاقم ىلع سولجلا بلاطلا ىلع بجي ةجردلا ىلع لوصحلا تابلطتم
 .اعوبسأ 15 نم يسارد لصف لك نوكتي ثیحب ةیسارد لوصف ةینامث ربع ةعزوم

 ةداھشلل ةحناملا ةھجلا 5.2

 ةدحتملا ةكلمملا –يرتنفوك ةعماج
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 ةداملا صئاصخ .3

 .ةكرتشم تاراھم باستكا بلاطلا ةدعاسم ةیغب ةكرتشم داوم ةیميداكألا جماربلا عیمج يف حرطُت
 .صصختلاو جمانربلا يف ةزیمم دعت يتلاو تاراھملا و ةفرعملاب ةقلعتم تايوتسم ةدع لامكإ بجيو
 .ةماعلا ةيرایتخالا داوملا وأ صصختلا داومب فرعي ام نمض داوملا هذھ نوكت ام ةداعو

 كلذو بلاطلا اھیف لجسملا ةداملا لیصافت لك لمشي يذلاو MIG ةداملا تامولعم لیلد ىلع عزويو
 .يساردلا لصفلا نم لوألا عوبسألا يف

 مییقتلاو تاجردلا .4

 نم بلاطلا نكمي امم ةداملا لامكإ تابلطتم مھف بلاطلا ىلع مییقتلاو تاجردلا تاسایس لھست
  .هءادأ نیسحت

 هتءارجإ و مییقتلا ریياعم 4.1

 ،اھتاجرخم و ةداملا فادھأ و مییقتلا ةطخ و ةیساردلا ةطخلا لیصافت نع هتبلط ةداملا سردم غلبي .1
  .خلإ

 .ةیئاھنلا ترابتخالاو لصفلا لامعأ يف همییقت ةیفیكو بلاطلا ءادأ لوح لیصافت مییقتلا ةطخ مدقت .2

 داوملا ىلإ راشيو .ةیئاھنلا تامییقتلاو لصفلا لامعأ نیب عزوتت ةجرد 100 نم ةدام لك مییقت متي .3
 .ةیلصف تامییقت تاذ داوم اھنأ ىلع لصفلا لامعأ لالخ نم ةجرد 100 نم میقت يتلا

 لئاسو لمشت يتلاو )ةدحاو ةرم تسیل( رمتسم ساسأ ىلع نوكت لصفلا لامعأ تامییقت .4
 )يئرم ضرعو ريرقت( ةيدرف تابجاو قلغملا باتكلا تارابتخا و حوتفملا باتكلا تارابتخا :ةیلاتلا مییقتلا
 .ةلاح تاساردو )يئرم ضرعو ريرقت( ةیعامج تابجاوو ةریصق تارابتخاو

 تامییقتلا ةفاك يف يلامجإلا ءادألا لمشي وھو %50 وھ بولطملا حاجنلا لدعم نم ىندألا دحلا .5
 لصفلا ةياھن تامییقت ىلع يوتحت يتلا داوملا يف كلذو يفاضإ حاجن بلطتم دجوي نكلو  .ةعمتجم
 يف ةداملا يف حاجنلا بلاطلاب ُطرتشُي يفاضإلا بلطتملا اذھ بسحو .ةیلصفلا كلت ىلإ ةفاضإلاب

 ماظن بسح ةبولطملا حاجنلا ةجرد ( لصفلا ةياھن رابتخا تاجرد نم ىندأ دحك %25 ققح لاح
 نع لقي ال ام عومجم ىلع هلوصح ىلإ ةفاضإلاب)طسوألا قرشلا ةیلك يف ةدمتعملا حاجنلا ةبتع

 ةبلطلا ةفاك ىلع ةیئاھنلا تارابتخالا يف حاجنلا ةبتع ماظن قبطني( .ةداملا يف يلك عومجمك 50%
  .ً)ادعاصو 2017 ماعل يساردلا عیبرلا لصف نمً ارابتعا ةیلكلاب نیقحتلملا

 اھمییقت متي )لصفلا ةياھن تارابتخا ىلع يوتحت ال( ةیلصف لامعأ  %100 ىلع يوتحت داوملا ضعب .6
  .يساردلا لصفلا لالخ ةعونتم قرطب

 طرشك رابتخالل مدقتلا بلاطلا ىلع بجي لصفلا ةياھن تارابتخا ىلع يوتحت يتلا داوملا يف .7
 .لصفلا لامعأ يف %100 هلیصحت ناك نإو ىتح حاجنلل يساسأ

 .يرود لكشب اھب هغلبيو بلاطلا جئاتنب ةداملا سردم ظفتحي .8
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 ةلداع ریغ تاسرامم وأ زییحت يأ دوجو مدع نامضلو ةعبتملا تاءارجإلا ةیفافش ىلع ظافحللو .9
 نم دكأتلا ةیغب جئاتنلا ىلع ضارتعا بلطب مدقتلا بلاطلل قحي تارابتخالاب ةقلعتم ةمھم يأ يف

 .يميداكألا مییقتلا ىلع ضارتعالا نوكي الأ بجي نكلو .ةعبتملا تاءارجإلا ةمالس

 ةفاك نم بلطُي ،سردملا هيرجي يمییقت ماظن يأل ناتیساسأ ةیميداكألا ةھازنلاو ةیفافشلا نألو .10
 يتلا داوملا ةفاك و تاقوألا عیمج يف نأشلا اذھ يف اھیلع صوصنملا تاداشرإلا عابتا نیسردملا
 .اھوّسردي

 .مھمییقت ةقيرط لوح لماش مھفل لصوتلا ةیغب مھداوم يسردم عم لصاوتلاب ةبلطلا حصنُي .10

 )(SIS بلاطلا تامولعم ماظن لالخ نم ءاوس تاجردلا ىلع لوصحلا ةیلوؤسم بلاطلا ىلع عقت .11
 .هسردم لالخ نم وأ

 تابجاولل رخأتملا میلستلا 2.4

 ةقلعتملا لیصافتلا صوصخب تاحیضوت ىلع اولصحي يكل مھیسردم عم لصاوتلا بلاطلل قحي
 رخأ طبضب يضقي طسوألا قرشلا ةیلك يف عبتملا ءارجإلا نإ .رمألا مزل نإ تابجاولا میلست دیعاومب
 ىلعً اینروتكلا ةبوتكملا تامیییقتلا عیمج میلست نوكي ثیح -  23:59 ةعاسلا يف میلستلل دعوم
 .Moodle ماظن

 %5 مصخب كلذو بلاطلا ىلع ةبوقع عقتس تابجاولل رخأتملا میلستلا ةسایس يف حضوم وھ امكو
 ةدم ریخأتلا يف بلاطلا زواجت لاح يفو .ریخأت موي لك نع بلاطلا اھیلع لصحي يتلا تاجردلا نم
 .0 ةجرد ىلع لصحي فوسو میلستلاب هل حمسي نل لمع مايأ 5 نع ديزت

 ةبوقع ضرف نود بجاولا میلستب بلاطلل حمسي ةیلكلا اھلبقت فورظ ةجیتن ریخأتلا تالاح يفو
 حمسي نكلو .يلعفلا میلستلا دعوم نم ارابتعاً ادحاوً اعوبسأ میلستلاب حامسلا ةدم نوكتو .هبلع
 قفرملا ديدمتلا بلطب مدقت دق نوكي نأ يھو طقف ةدحاو ةلاح يف حامسلا ةدم وزاجتب بلاطلل
 قبطتسو .نأشلا ذھب ةقفاوم ىلع لصحو يلعفلا میلستلا دعوم لبقً اینورتكلا ةمعادلا قئاثولاب

 .يلعفلا میلستلا دعوم نم عوبسأ لالخ میلستلا مدع لاح يف رخأتملا میلستلا ةسایس

 ضيوعتلا 3.4

 "يضاغتلابً احاجن" بلاطلا مدقتملا مولبدلاو مولبدلا يتلحرمل دقعنملا تارابتخالا سلجم حنمي دق
 ةداملا كلت يف حاجنلا نم عونلا اذھ ىلع هلوصح لاح يف يتلاو بلاطلا اھب بسر ةدحاو ةدام يف
 .ةیلاتلا طورشللً اقفو كلذو مدقتملا مولبدلا وأ مولبدلا ةداھش ىلع لوصحللً اقحتسم حبصي هنإف

 دیكأت دعب حاجنلا اذھ لوبقب هتبغر نعً ایطخ ّربعي نأ يضاغتلاب حاجن ىلع لصاحلا بلاطلا ىلع بجي
  .يضاغتلاب حاجنلل بلطلا قاقحتسا تارابتخالا سلجم

 ضيوعتلا طورش

 هالعأ ةروكذملا ةلاحللً اقفو يضاغتلابً احاجن ام ةدام يف بسارلا بلاطلا تارابتخالا سلجم حنمي دق
 .ةیلاتلا طورشلا ققحت ةطيرش )ب وأ أ ( يتلاحلا نم ةدحاو نمض
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 يف "يضاغتلاب حاجنلا" ساسأ ىلع ةلجسملا ةداملا مییقت ةدعا وأ لیجستلا ةداعإ نكمي ال .1
 .قحال تقو

 .حاجن ةجرد ىلإ يضاغتلاب حاجنلا عفر نكمي ال .2

 .مولبدلا عورشم ةدام يف بسر لاح يف يضاغتلاب حاجن ىلع بلاطلا لصحي نل .3

 .طقف قبطنت يتلا يھ )أ( ةلاحلا نإف )%100 عومجمب( يلصف مییقت تاذ ةداملا تناك لاح يف .4

 لصحي يتلا تاجردلا عومجم يأ( ىندأ دحك %45 تاجرد عومجم ىلع لصاح بلاطلا نوكي نأ .أ
 .)ةداملا تامییقت ةفاك نم اھیع

 ةیلصفلا ةداملا تامییقت ةفاك يف ىندأ دحك %45 تاجرد عومجم ىلع لصاح بلاطلا نوكي نأ .ب
 تاذ ةداملا تناك لاح يف ( ةداملل ةیئاھنلا تارابتخالا ىندأ دحك %40 هعومجم ام ىلإ ةفاضإلاب
  .)ةیئاھن ىرخاو ةیلصف تامییقت

 تاجردلا ماظن 4.4

 ةجردلا لباقم يمكارتلا لدعملا رفوتيو .100 وھ ةیلكلا يف ةحورطملا داوملا ةفاك تاجرد عومجم
 .هاندأ لودجلا يف ةیلصألا

 ةجردلا
 فورحلاب

 لدعملا
 يمكارتلا

 تاجردلا
 ماقرألاب

A 4.00 91 to 100 
A- 3.75 87 to 90 
B+  3.50 84 to 86 
B 3.25 80 to 83 
B- 3.00 77 to 79 
C+ 2.75 74 to 76 
C 2.50 70 to 73 
C- 2.25 66 to 69 
D+ 2.00 60 to 65 
D 1.75 50 to 59 
F 0.00 < 50 

 تاجردلا لدعم ماظن :8 مقر لودجلا                                                
 

 )ةیمقرلا میقلا ىلع يوتحت ال يتلا( تاجردلا تافیصوت 5.4

 IP لمتكم ریغ 1.5.4

 يفو .ةیلكلا اھلبقت ةئراط فورظلً ارظن يئاھنلا رابتخالل مدقتي مل يذلا بلاطلل ةجردلا هذھ حنمت
 بلاطلل IP ةجرد حنمت نكلو .بلاطلا اھیلع لصح يتلا تاجردلا بسحت نل ةجردلا هذھ حنم ةلاح
 رابتخالا ةداعإ تالواحم عیمج دفنسا اذإ ةداملا لیجست ةداعإ هیلع بجيو اھسفن ةداملا ةدحاو ةرم
 .اھب حومسملا
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 يئاھنلا رابتخالا ءارجا خيرات نم لمع يموي لالخ ةیبطلا ريراقتلا ةفاك ميدقت دعب طقف IP ةجرد حنمت
 .بلاطلا هنع بیغت يذلا

 CP يضاغتلاب حاجنلا 2.5.4

 دیكأت دعب ةجردلا هذھ ىلع لوصحلاب هتبغربً ایطخ هرارقإ دعب CP يضاغتلاب حاجن ةجرد بلاطلا حنمي
 زمرك يضاغتلاب حاجنلا ةجرد بتكتو .)ةلماك ضيوعتلا ةیسایس عجار( ةجردلا هذھل تارابتخالا سلجم

CP يمكارتلا عومجملا لدعم و تاجردلا يلامجإ لدعم باستحا ضارغأل بلاطلا تاجرد فشك ىلع 
 .حاجنلا نم ىندألا دحلاو ةجردلا رابتعالاب ذخأيو امك ةجردلا فینصت و

 W باحسنالا 3.5.4

 باحسنالا دیعاوم نمضو يمسر لكشب اھنم بحسنملا ةداملا يف W ةجردلا ىلع بلاطلا لصحي
 .ةنلعملا

 FW رخأتملا باحسنالا ببسب بوسرلا 4.5.4

 بلاطلا اھیف بحسني يتلا ةداملا يف FW رخأتملا باحسنالا ببسب بوسرلا ةجرد بلاطلا حنمي
 .بحسلا ةرتف ءاھتنا دعب ةداملا نم

 P ءافعإلا 4.5.5

 .ةعبتملا ءافعإلا ةسایسلً اقفو اھنم ىفعملا ةداملا يف P ةجرد بلاطلا حنمي

 T يئاھنلا رابتخالا يف حاجنلا ةبتع ماظن 4.5.6

 بلاطلا دعي ثیح لصفلا ةياھن تارابتخاو ةیلصف تامییقت ىلع يوتحت يتلا داوملا ىلع اذھ قبطني
 ىلإ ةفاضإلاب يئاھنلا رابتخالا يف ىندأ دحك %35 ةبسن ىلع هلوصح لاح يف ةداملا يفً احجان
 مدع ةجیتن اھب بسري يتلا ةداملا يف T ةجرد بلاطلل لجستسو .%50 نع لقت ال روضح ةبسن

 .يئاھنلا رابتخالا يف حاجنلا ةبسن نم ىندألا دحلا ىلع هلوصح

 )(OAM تاجردلا يلامجإ لدعم و (AM) تاجردلا لدعم 6.4

 وھ امك ةداھشلا تابلطتم عیمج لمكأو داوملا ةفاك يف حجن اذإ ةیملعلا ةداھشلا بلاطلا قحتسي
  .جمانربلا تامییقتب ةقلعتملا ةمطنألا يف حضوم

 لالخ بلاطلا اھیلع لصحي يتلا ةدمتعملا طاقنلا و تاجردلا ىلع ًءانب ةیملعلا ةداھشلا فینصت نوكيو
 .صصختلل هتسارد ةرتف

 تاجردلا لدعم 1.6.4

 ةمیق بسحي يذلاو يحیجرت ماظن مادحتسا لالخ نم اھیلع لصحي يتلا بلاطلا تاجرد بسحت
 بلاطلا اھیلع لصحي يتلا ةیلعفلا تاجردلا و بلاطلا اھسردي يتلا داوملا عیمجل ةدمتعملا طاقنلا
 .داوملا كلت يف
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 :يلاتلا وحنلا ىلع تاجردلا لدعم ديدحت متي

 A =                                                    تاجردلا لدعم

 A (m) =                                                       ةداملا ةجرد

 C (m) =                                          ةداملل ةدمتعملا طاقنلا

    N =                                             ةلجسملا داوملا ددع

And 𝐴 = ∑ $(&)((&))
*+,
∑ ((&))
*+,

 

 تاجردلا لدعم باستحا جذومن

 ماقرألاب تاجردلا دامتعالا طاقن داوملا
 90 15 1 ةداملا
 83 15 2 ةداملا
 75 15 3 ةداملا
 54 15 4 ةداملا
 دامتعالا طاقنو ةیلعفلا تاجردلا :9 مقر لودجلا

A  = (-./01234/01251/01216/01)،تاجردلا لدعم
01201201201

	 = 75.5 

 

 تاجردلا يلامجإ لدعم 2.6.4

 مادختساب يميداكألا هجمانرب يف بلاطلا اھیلع لصحي يتلا تاجردلا يلامجإ لدعم باستحا متي
 ةیلعفلا تاجردلا و هجمانرب يف بلاطلا اھب حجني يتلا داوملا عیمجل دامتعالا طاقن ةمیقل حیجرت ماظن
 .اھیلع لصحي يتلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع تاجردلا يلامجإ لدعم ديدحت متي

    OAM =                                               تاجردلا يلامجإ لدعم

 A(m) =                                                              ةداملا ةجرد

 C(m) =                                                       ةداملا دامتعا طاقن

 N =                                                    ةلجسملا داوملا ددع

And 𝑂𝐴𝑀 = ∑ $(&)((&))
*+,
∑ ((&))
*+,
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 تاجردلا يلامجإ لدعم باستحا جذومن

 ينلثلا لصفلا لوألا لصفلا
 طاقن داوملا

 دامتعالا
 تاجردلا
 ةیلعفلا

 طاقن داوملا
 دامتعالا

 تاجردلا
 ةیلعفلا

 60 15 5 ةداملا 90 15 1 ةداملا
 77 15 6 ةداملا 83 15 2 ةداملا
 45 15 7 ةداملا 75 15 3 ةداملا
 57 15  8 ةداملا 54 15 4 ةداملا

 ةدمتعملا طاقنلا و ةیلعفلا تاجردلا :10 مقر لودجلا

  OAMتاجردلا يلامجإ لدعم

𝑂𝐴𝑀 =
(90𝑋15 + 83𝑋15 + 75𝑋15 + 54𝑋15 + 60𝑋15 + 77𝑋15 + 45𝑋15 + 57𝑋15)

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
= 67.625 

 ةمیلعلا ةداھشلا ىلع لوصحلا تابلطتم 3.6.4

 مدقتملا مولبدلا ،مولبد ،ةداھش ةجرد تافینصت

 ةرادج وأ )(pass حاجن :ةیلاتلا تافینصتلا قفو مدقتم مولبد وأ مولبد وأ ةداھش ةجرد حنم نوكي
)merit( زایتمإ وأ(distinction) 11 مقر لودجللً اقفو.  

  فینصتلا تاجردلا يلامجإ لدعم
 زایتمإ  %84-%100
 ةرادج %77-%83
 حاجن %50-%76

 تاجردللً اقفو تافینصتلا 11 مقر لودج                             

 فرشلا ةبترم عم سويرولاكبلا ةجرد تافینصت

 لالخ بلاطلا اھیلع لصحي يتلا تاجردلا يلامجإ لدعم ىلع  ًءانب سويرولاكبلا ةجرد تافینصت حنمت
 .12 مقر لودج يف حضوم وھ امك يميداكألا جمانربلل هتسارد

 سويرولاكبلا تافینصت تاجردلا يلامجإ لدعم
 ىلوألا ةجردلا %84-%100
 ایلع ةجرد ،ةیناثلا ةجردلا  %77-%83
 ةجرد ،ةیناثلا ةجردلا %70-%76

 ىلفس
 حاجن %50-%69

 تاجردلل اقفو سويرولاكبلا تافینصت :12 مقر لودج                       
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 مھلالخ نم متي نارایخ كانھ )فرشلا ةبترم عم( يلكلا تاجردلا لدعم فینصت ىلع لوصحللو
 .هاندأ حضوم وھ امك يلك تاجرد لدعم ىلعأ باستحا

 داوملا ةفاك باستحا متي هنإف ةیميداكألا جماربلا لكل يلكلا تاجردلا لدعم ىلع ًءانب :لوألا رایخلا
 .ةیئاھنلا يلكلا تاجردلا لدعم يف

  يناثلا نیيوتسملا داومل ةدمتعم ةطقن 240 ل يلكلا تاجردلا لدعم باستحا :يناثلا رایخلا

 دیمعلا ةمئاق 7.4

 %84 يلامجإ لدعمب تاجردلا ىلعأ ىلع نیلصاحلا ةبلطلا نم 25 ءامسأ دیمعلا ةمئاق يف  جردت
 .يميداكأ ماع لك يف عیبرلا لصف لولحب ىندأ دحك ةدمتعم ةطقن 120 ةسارد نيزاتجمو قوف امف
 يف جردیل رثكأ دامتعا طاقن ىلع لصاحلا بلاطل ةیلضفألا نوكتس ةبلطلا نیب لداعتلا لاح يفو
  .دیمعلا ةمئاق

 ةبلطلا ىدل يميداكألا مدقتلا8.4  

 لمح لیجستب مھل حمسیسو يعیبط لكشب دیجلا يميداكألا لیصحتلا وذ ةبلطلا مدقتي فوس
 .يداع يسارد

 ةطيرش داوملا نم  يداع يسارد لمح لیجستب نیتمكارتم نیتدام مھيدل نيذلا بالطلل حمسيو امك
 .ةقباسلا تابلطتملل مھزایتجا

 )فیعضلا يميداكألا لیصحتلا يوذ ةبلطلاب ةصاخ( ةیميداكألا ةظحالملا 1.8.4

 ام لیجستلاو )ةیميداكألا ةظحالملا تحت هنوك( فیفح يسارد لمح لیجست بلاطلا ىلع بجي
 يساردلا لمحلا يذ بلاطلا ىلعو .نیتدام نم رثكأ هیلع تمكارت اذإ ةدمتعم ةطقن 45 نع ديزيال
 وأ يميداكألا هدشرم فارشإ تحت ةیجالع ةطخ زھجي نأ اھیف بسر دق داوم مكارت ةجیتن ففخملا
 هدشرم عم رواشتلاب بلاطلا ءادا ةبقارمب يبالطلا حاجنلا زكرم موقي فوس .يبالطلا حاجنلا زكرم
 داوملاب مھاجن لاح يف طقف يداع يسارد لمح لیجستب ةبلطلا ءالؤھل حمسي فوسو .يميداكألا
 .مھبلع ةمكارتملا

 ةداملا يف حاجنلا هیلع بجيو يلیمكتلا رابتخالل مدقتي نأ ام ةدام يف بسر يذلا بلاطلل قحيو
 هیلع بجوتیس بلاطلا بوسر لاح يفو .ةداملا كلت هیف مدقت نيذللا نییساردلا نییلصفلا لالخ
 .ةقحتسملا موسرلا عفدو ةداملاب لیجستلا ةداعإ

 وأ ةیمداكألا ةظحالملا تحت نیجردنملا يلاعلا میلعتلا ةرازو نم نیثعتبملا ةبلطلل حمسي نلو
 ةمظنألً اقفو ةساردلا ةلصاومب يلاوتلا ىلع لوصف ةثالث ةدملً افیفخ ایسارد المح نیلجسملا
 .اھب لومعملا ثاعتبالا
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 ركبملا جورخلا بلط 2.8.4

 وأ مولبدلا ةداھشب ءافتكالا ( ركبملا جورخلا بلط سويرولاكبلا جمارب يف نیلجسملا ةبلطلل قحي
 ربع بلطلا اومدقي نأ مھیلعو .اھریغ وأ ةیصخش تناكأ ءاوس ةرھاق فورظل ارظن )مدقتملا مولبدلا
  .جئاتنلا نالعإ خيرات نم مايا 10 زواجتت ال ةدم يف طقف  SIS بالطلا تامولعم ماظن

 جرختلاب راطخإ بلط 9.4

  .جئاتنلا نالعإ نم عیباسأ ةثالث لالخ جرختلاب راطخإ بلط ميدقت مھجرخت عقوتملا ةبلطلا نم بلطُي

 نیثعتبملا ةبلطلا امأ .جرخت راطخإ ىلع لوصحلا ةبلطلل قحي يلاعلا میلعتلا ةرازو تامیلعتل اقفوو
 .ثاعتبالا تامیلعت عابتا مھیلعف يلاعلا میلعتلا ةرازو نم

 ةیميداكألا تابلطتملا 10.4

 سويرولاكب وأ مدقتم مولبد وأ مولبد وأ ةداھش تناكأ ءاوس ةیملعلا ةجردلا ىلع بلاطلا لصحي يكل
 تاجرد يلامجإ لدعم ىلعً الصاح نوكي نأ بلاطلا ىلعو .ةدام لك يف حاجنلا تابلطتم لامكإ هیلع
 .ىندأ دحك 50 ريدقتب

 تامییقتلا ةداعإ 11.4

 تارابتخا ىلع يوتحت يتلا داوملا مییقت ةداعإ 1.11.4

 نأ ةطيرش رابتخالا ةداعإل مدقتي نأ لصف ةياھن رابتخا ىلع يوتحت ةدام يف بسري بلاط لكل قحي
 ةداعإلا رابتخا دعوم نوكيو .لصفلا لامعأ تاجرد عومجم نم %50نع لقي ال ام ىلع لصح دق نوكي
 لودج ىلع مھلوصح ةطيرش ةداعإلا رابتخال لیجستلا بلاطلل قحيو امك .ةداع يفیصلا لصفلا يف
 .تارابتخالا دیعاومب اضراعت رھظيال تارابتخا

  .موسر عفد ىلإ جاتحي الو طقف ةدحاو ةرمرابتخإلا ةداعإ لاطلل قحي

 اھلیجست دیعي نأ ةداعإلا رابتخإل مدقتلا دعب ةداملا يف حاجنلا مدع لاح يف بلاطلا ىلع بجيو
 عومجمبو ةدام يف بسري يذلا بلاطلا ىلع بجيو امك .ةررقملا ةیساردلا موسرلا عفد هیلعو
  .ةررقملا موسرلا عفدو ةداملا لیجست دیعي نأ لصفلا لامعأ يف %50 نم لقأ تاجرد

  .ام ةدام يف لیجستلا بلاطلا اھیف دیعي نأ نكمي يتلا تارملل ددحم ددع دجوي الو

  .يلیمكتلا رابتخالل مدقتلا لجأ نم لجسي نأ بلاطلا ىلعو

 .ينورتكلإلا ديربلا ربع و تانالعإلا تاحول لالخ نم رابتخإلل لیجستلا دیعاوم نع ةبلطلا غالبإ متيو
 .ةدوصرم ةجرد رخآ هل بسحت فوس يلیمكتلا رابتخإلل بلاطلا روضح مدع لاح يفو
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 طقف يلصفلا مییقتلا تاذ داوملا يف مییقتلا ةداعإ 2.11.4

 لصفلا لالخةداملا لیجست ةداعإ يلصف مییقت تاذ ةدام يف بسر يذلا بلاطلا ىلع بجي
 موسرلا فصن عفدو ةداملا لیجست ةداعإ بلاطلل حمسيو .ةداملا كلت هیف حرطت يذلا يساردلا
 دحك لصفلا لامعأ تاجرد نم %25 ققح دق بلاطلا نوكي نأ ةطيرش طقف ةدحاو ةرم ةیساردلا
 ققحي مل لاح يفو .ةداملا كلتل اھیف لجس يتلا ىلوألا ةرملا يف روضح %75 ققح وأ ىندأ
 %75 روضحلا ةبسن ققحي مل وأ لصفلا لامعأ تاجرد عومجم نم ىندأ دحك %25 هتبسن ام بلاطلا
 .ةلماك اھموسر عفدو ةداملا لیجست دیعي نأ هیلعف

 ةیئاھنلا تارابتخالا ءانثأ هلعف بجي ال امو بجي ام 12.4

 لودج بسحو صصخملا دعوملا يف تارابتخالا ةعاق ىلإ ایصخش بلاطلا رضحي نأ بجي .1
 .تارابتخالا

 لوخدب هل حمسي نلو .رابتخالا ةعاق لوخد حيرصتو ةیعماجلا هتقاطب راضحإ بلاطلا ىلع بجي .2
  .رابتخالا ةعاق لوخد حيرصت و ةقاطبلا زاربإ مدع لاح يف تارابتخالا ةعاق

  .رابتخالا ةعاق لوخد حيرصت ىلع صاصرلا وأ ربحلا ملقب ةباتكلا نم ةبلطلا عنمي .3

 .تانالعإلا ةحول ىلع نلعم وھ امك تارابتخالا دیعاوم لودجب ظافتحالاب ةبلطلا حصنُي .4

 نكمملا نم ةلاحلا هذھ يفو .ةرطخ ةفلاخم تارابتخالا ةعاق لوخدل ةروزم قئاثو مادختسا دعي .5
 ةدمل ةساردلا نع فاقيإلا وإ لصفلا ىلإ يضفت دق ةمراص تاءارجإ ذاختاب ةینعملا ناجللا يصوت نأ
  .ةنیعم ةینمز

 مھل حمسي الو امك .رابتخالا ءدب ىلع ةقیقد 30 رورم دعب رابتخالا ةعاق لوخدي ةبلطلل حمسي نل .6
 .رابتخالا ءدب ىلع ةقیقد 30 رورم لبق تاباجإلا ةقرو میلستب

 ةقلعتملا داوملا ءانثتساب اھب حرصم ریغ داوم نیلماح رابتخالا ةعاق لوخدب بالطلل حمسي ال .7
 ةعاق  لخاد ىرخأ ةدام يأ ىلإ رظني فوسو .)رابتخالا لوخد حيرصت و ةقاطبلاو مالقألا( تارابتخالاب
  .شغ ةلاح اھنأ ىلع رابتخالا

  .رابتخالا ةعاق لوخد نم يدعم ضرم نم يناعي بلاط يأ عنمي .8

 .رابتخالا بقارم تامیلعتب مازتلالا ةبلطلا ىلع بجي .9

 .تاباجإلا ةقرو ىلع ةیعماجلا مھماقرأ ةباتك ةبلطلا ىلع بجي .10

 .تاباجإلا ةقرو ىلع رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ءاوس مھئامسا ةباتك نم ةبلطلا عنمي .11

 مالقأ مادختساب حمسيو .دوسألا وأ قرزألا نوللا تاذ ربحلا مالقأ مادختسا ةبلطلا ىلع بجي .12
 .لوادجلاو ةینایبلا تاموسرلل طقف صاصرلا

 حمسيو .رابتخالا ةعاق لخاد ةیساردلا مھبتكو مھتاظحالم رتافد مادختسا ةبلطلل حمسي ال .13
 .ماسقألا ضعب ةجاح هیضتقت ام بسح داوملا ضعبل سیماوقلا مادختساب
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 حضوملا ينمزلا راطإلا بسح كلذو ةداملا لوؤسم نم ةلئسالا ضعب حیضوت بلط ةبلطلل نكمي .14
 :هاندأ

 ةقیقد 15 لوأ لالخ  – )ةیلمعو ةيرظن ةدام( ةعاس هتدم رابتخا •
 )ةقیقد 30 لوأ(  لالخ – )ةیلمعو ةبرظن ةدام( ناتعاس هتدم رابتخا •
 )ةقیقد 30 لوأ( لالخ – )ةیلمعو ةيرظن ةدام( تاعاس ثالث هتدم رابتخا •

 
 .رابتخالا ةرتف ءانثأ ةھباشم ةادأ يأو ةیلآلا تابساحلا مادختسا لدابتب حمسي ال .15
 بسك فدھب ةیلكلا لخاد اھب حرصم ریغ بوساح جمارب وأ ةینورتكلا ةزھجأ مادختساب حمسي ال .16

 اذھ يدؤي فوسو تارابتخالا ماظنب بعالتلا وأ ةعفنم
 .ةیساق ةیبيدأت تاءارجا ذاختا ىلإ 

 .شغلابً اعورش دعیس هنإف رابتخالا حيرصت ىلع ةبوتكم تامولعم يأ ىلع رثُع اذإ .17
 فوس شغ ةیضق يف اسبلتم بلاط طبض لاح يفو .شغلا لاكشأ نم لكش يأ اتابً اعنم عنمي .18

 حمسي فوس يدام لیلد ىلع روثعلا مدع لاح يفو .ةداملا يف )0( رفص ىلع لصحيو هرابتخا ىغلي
 .رابتخالا ةلمكتب هل

 ً.اروف ةباتكلا نع فقوتلا ينعملا بلاطلا نم بلطلا هل قحي بقارملا بلق ىلإ كشلا للست اذإ .19
 غلبملا ةلاحلا نع نمألا بتكم غلبي فوس هرودب يذلاو تارابتخالا بتكم غالبإب بقارملا موقیسو
 لماعتلل نمأ ةفظومو بلاطلا عم لماعتلل نمأ فظوم( بلاطلا شیتفتب نمألا وفظوم موقیسو .اھنع
  .)ةبلاطلا عم

 :شغلا فاشتكا لاح يف .20
 .هتلعفب رقيو شغلا جذومن ءلم بلاطلا ىلع •
 .اروف ةعاقلا ةرداغم بلاطلا ىلع •
 .ةداملل لیجستلا ةداعإ بلاطلا ىلع •

 .تارابتخالا ةعاق لخاد ثدحتلا اتاب اعنم عنمي .21

 اذھ ثدح لاح يفو .مھنم ةدعاسملا بلطلا الو نيرخألل ةدعاسملا ميدقتب ةبلطلل حمسي ال .22
 لصح يتلا تاجردلا ءاغلا اھنع جتني دق يتلاو ةیبيدأت تاءارجأ فلاخملا بلاطلا هجاوي دقف لعفلا

 .لصفلا ةياھن رابتخا يف بلاطلا اھیلع

  .نيرخآلا ةبلطلا جاعزإ نود اروف ةرداغملا هیلع رابتخالا بلاطلا ىھنأ اذإ .23
 

 :يلي امب مایقلا بجي رابتخالا ةرتف ءانثأ راذنإلا سرج قالطنا لاح يف .24
 .ةرشابم ةعاقلا ءالخإ بجي •
 ةعاقلا بقارم يطعي فوسو رابتخالا دعاقم ىلع تارابتخالاب ةقلعتملا داوملا لك كرت بجي •

  .عمجتلا ةطقم دنع عمجتلل ئراوط جرخم برقأ وحن هجوتلا ةرورضب هتاھیجوت
  .ةعاقلا لخاد رابتخالاب ةقلعتملا داوملا ةفاك اكرات رابتخالا ةعاق بقارملا يلخییسو امك •
 .تارابتخالل ديدج دعوم ديدحت متي فوس •
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 غالبإ متي فوسو .ئراط رمأ ثودح لاح يف تارابتخالل ديدج دعوم نع نالعإلا متي فوس
 .هنع نلعم رابتخا رخآ ةياھن دعب دبدجلا رابتخالا دعوم نوكي فوسو .نيررضتملا ةبلطلا عیمج

 
 ةماھ تامولعم .5
 ةیلكلا عم لصاوتلا تامولعم
  طسوألا قرشلا ةیلك
 لیسرلا ،79 ديرب قودنص
 طقسم ،124 يديرب زمر

 نامع ةنطلس
 9689212246+ :فتاھ
 +96824446554ْ :سكاف
 info@mecmedum.om :ينورتكلا ديرب

www.mec.edu.om 
 
 ةمھم فتاوھ

 مقر مسقلا/بتكملا
 ينورتكلالا ديربلا يعرف

  444 يمامألا بتكملا
 Dean’sOffice@mec.edu.om 503/414 دیمعلا بتكم
   دیمعلا
 kirangr@mec.edu.om 599 رأ يج ناریك .د

   يميداكألا لجسملاو دیمعلا بئان
 ash@mec.edu.om 727 يك يج نوشأ لضافلا

 يميداكألا لجسملا بئان
 harith@mec.edu.om 405 يروھجلا ثراح لضافلا

 دیمعلا دعاسم
 anupam@mec.edu.om 505 فاتسافيرس مابونا .د

 salshaaibi@mec.edu.om 411 يبیعشلا حلاص .د

 راكتبالا و يملعلا ثحبلا زكرم/دیمعلا دعاسم

 Ahakro@mec.edu.om 492 وركھ دمحأ زاون .د

 يعماجلا مرحلا تامدخ مسق
 rafeeq@mec.edu.om 431 نمحرلا دبع قیفر لضافلا

 navid@mec.edu.om 430 كرام يديا لضافلا

 433 eddiemark@mec.edu.om 
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 مقر مسقلا/بتكملا
 ينورتكلالا ديربلا يعرف

 ةینقتلا ةدعاسملا بتكم
 wshawkat@mec.edu.om 531 تكوش لئاو لضافلا

 thomas@mec.edu.om 538 بلف ساموت لضافلا

STL Desk 
STL-1 537 StudentTechnologyLeaders@mec.edu.om 

 لیجستلا بتكم
 prasad@mec.edu.om 726 يالیب داسارب لضفلا

 sujin@mec.edu.om 467 نیجوس لضافلا

 jabir@mec.edu.om 731 رماعلا رباج لضافلا

 biju@mec.edu.om 737 وجیب لضافلا

 asha@mec.edu.om 623 يالیب اشآ ةلضافلا

 rahmed@mec.edu.om  647 دمحأ زاير لضافلا
 vinu@mec.edu.om 711 ونیف لضافلا

 ummer@mec.edu.om 735 رمع لضافلا

 haitham@mec.edu.om 740 يدیعسوبلا مثیھ لضافلا

 zahir@mec.edu.om 733 يحاورلا رھرز لضافلا

 aalaamri@mec.edu.om 763 يرماعلادمحأ لضافلا

 halghilani@mec.edu.om 728 ينالیغلا ةدمح ةلضافلا

 halharthi@mec.edu.om 732 يثراحلا رجاھ ةلضافلا
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