
  

 

 

  



  

 

 2202 – 1202 يميداكألا ماعلا – نينرملا نيملعتملا  ماع

2021 ا لصفب فيرخل   ةصاخلا حئاوللا

 
 لصفلا لالخ طسوألا قرشلا ةيلك يف مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا َةمظنألا ةقيثولا هذه ُص$خلت

  .19-ديڤوك ءابو راشتنا ةحئاج تايطعم ءوض يف ،)2021 فيرخ( لوألا يساردلا
 

 لصفلا لالخ اهقيبطت متيل ةصاخلا مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا ةمظنألا هذه ةغايص مت دقو

 16 خيراتب رداصلا 396/01/02/2021( مقر ميمعتلا رابتعإلا يف نيذخآ )2021 فيرخ( لوألا يساردلا

 ميلعتلل راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ليكو روتكدلا ةداعس نع )م2021 سطسغأ

 قرطل ءادألا مييقت ريراقتو ،ةيلكلا يف مnلعتلاو ميلعتلا ةيجيتارتسإو ،ةنطلسلا يف يلاعلا

 ءاحنأ يف تاعماجلا يف ةعبتملا تايجهنملاو ،2021 - 2020 يساردلا ماعلل ملعتلاو سيردتلا

 نامض ةئيه نع ةرداصلا داشرتسالا قئاثوو ؛19-ديڤوك راشتنا ةحئاجل ةباجتسالا ءانثأ ملاعلا

 دهعم مهيف امب نيينهملاو نييميداكألا انئاكرش نم حئاصنلاو ،)QAA( ةيناطيربلا ةدوجلا

 تامولعملاو تابتكملا لاجم يف نيينهملل دمتعملا دهعملاو )ICE( نييندملا نيسدنهملا

)CILIP( ةبلطلاو ةيميداكألا ةئيهلا ءاضعأ لبق نم ءارآلاو تاراشتسالاو ؛ةدحتملا ةكلمملا يف 

 اهيدل نوكي نأ بجي" نأب تاسسؤملا )1QAA( ةيناطيربلا ةدوجلا نامض ةئيه حصنتو .ةيلكلا يف

 يف تامييقتلاو تايوتسملا ديدحت يف ةيلبقتسملا تابارطضالا عم لماعتلل ةيجيتارتسا وأ ةطخ

 وأ ةيلود تناك ءاوس ،ىرخأ ةرم ةيرورض ةبحاصملا قالغإلا دويق تحبصأو ،ةثلاث ةجوم ثودح ةلاح

 ."ةيلحم
 

 ةمظنألا" ـب ةنونعملا ةقيثولا يف ةدراولا ةمظنألا لحم ةقيثولا هذه يف ةدراولا ةمظنألا nلحتو

 ةيميداكألا ةمظنألا لك ق�بطتو ."2021فيصلاو عيبرلا يلصفل مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا

 فيرخلا لصف ىلع اًمومع )ايلعلا تاساردلا وأ ىلوألا ةيعماجلا ةداهشلل( بلاطلا ليلد يف ةدراولا

 عم بنج ىلإ اًبنج مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا ةمظنألا هذه ةءارق بجي انه نمو و .اًضيأ 2021

 ،نيتقيثولا يف ةدراولا ةمظنألا نيب فالتخا يأ دوجو لاح يفو .بلاطلا ليلد يف ةدراولا ةمظنألا

    .2021 فيرخلا لصف يف ق�بطت انه ةدراولا ةصاخلا ةمظنألا هذه نإف

 

 يأ يف ةقيثولا هذه يف ةدراولا ةّصاخلا ةمظنألا ىلع تارييغت أرطت دق ه�نأ ةظحالم مهملا نمو

 نع ردصت دق يتلا ةيفاضإلا تاهيجوتلاو ةرمتسملا ةعجارملا ىلع ًءانب يساردلا لصفلا ءانثأ تقو
 

1 https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/emerging-from-lockdown-reflections-from-
psrbs.pdf?sfvrsn=b629d781_12 



  

 

 يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو وأ 19-ديڤوك ةحئاج تاريثأت ةعباتمب ةفلكملا ايلعلا ةنجللا

 ءارجإب ءادمعلا سلجم لوخيو اذه .ةنطلسلاب ةحئاجلا هذه تادجتسم ءوض يف راكتبالاو

 يف ةلوخملا ةهجلا وه نوكيو ،لاحلا تايضتقمل اقفو ةحئاللا هذه ىلع ةبسانملا تارييغتلا

 .تارييغتلا هذهب بالطلا غالبإ ةلصاوم بوجو عم ةحئاللا هذه ريسفت
 
 :ةيلاتلا ةيساسألا ئدابملا ىلإ 2021 فيرخلا لصف يف ةساردلا قيبطت دنتسيو

 تايولوألا م�لس يف ىوصقلا ةجردلا طسوألا قرشلا ةيلك يف نيسرادلاو نيلماعلا ةحص ل$كشت .1

  .)1 أدبملا(

 ةيميلعتلا تاجرخملا قيقحتو يميداكألا جمانربلا ذيفنتو ةماعلا ةيميداكألا ُريياعملا ر�ثأت مدع .2

  .)2 أدبملا( يسارد ررقم لكب ةصاخلا

 ،كلذل دادعتسالاو ةساردلا قرط يف لئادبلا نيب رييغتلا كلذ بلطتيو ريغتت دق ططخلا نأ كاردإ .3

 ربع ةيميلعتلا ةيلمعلا لامكإ وأ يعماجلا مرحلا لخاد هجول اهجو ةساردلا لالخ نم ءاوس

 .)3 أدبملا(  تنرتنإلا

 وأ لزنملا نم ملعتلا لالخ نم ءاوس بالطلا لبق نم ملعتلا تاجرخم قيقحت ىلع زيكرتلا .4

  .)4 أدبملا( يعماجلا مرحلا يف ةساردلا

  .)5 أدبملا(  يعماجلا مرحلا نم ايروضح ملعتلل ةبسانملا صرفلا ريفوت .5

 زيزعتو ءارثإو تنرتنإلا ربع ملعتلاو سيردتلاب قلعتي اميف ةعساولا ةيلكلا ةربخ نم ةدافتسالا  .6

  .)6 أدبملا( بالطلا ملعت جئاتنو ةبرجت

 نم ةئف يأ ةردق مدع ببسب ابلس مهفيظوت ةيلباقو مهجرختو بالطلا مدقت رثأتي نأ يغبني ال .7

  19-ديفوك ةحئاج هضرفت يذلا يئابولا عضولا ببسب يعماجلا مرحلا يف روضحلا ىلع بالطلا

  .)7 أدبملا(

 دنع ةحئاجلا نع ةجتانلا ةلمتحملا كوكشلاو ةيحصلا فورظلاو تابارطضالا وأ تارييغتلا ةاعارم .8

 )8 أدبملا(اهتاودأو تامييقتلا ميمصت

 
 دعابتلا صوصخب ةموكحلا اهردصت يتلا تاهيجوتلاو هالعأ ةدراولا ئدابملاب دnيقتلا ىلع ًاءانبو

 لصف يف ةيلكلا ىنبتت ،19-ديڤوك ءابو راشتنا نم دحلل ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ،يعامتجالا

 اهلحم لح اذإ الإ ةيميداكألا تاررقملا سيردت صوصخب ةيلاتلا حئاوللاو ةيجهنملا 2021 فيرخلا

 ةرازو وأ راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو وأ ايلعلا ةنجللا اهررقت ىرخأ تاهيجوت

 :ةحصلا

 



  

 

 ةيعماجلا ةداهشلا جماربو ماعلا يسيسأتلا جمانربلا .أ

 يعماجلا مرحلل ةبلطلا روضح .1

 يف ةيساردلا تاررقملا يلامجإ نم ىصقأ دحك ٪30 سيردتب ماع لكشب حامسلا متيس .1.1

 روضحل نيلجسملا بالطلا عيمج كلذ لمشيو تنرتنإلا ربع تارضاحملا لالخ نم ةيلكلا

 جماربلاو ةيلكلا ةمظنأب مازتلالا عم( دعملا ينمزلا لودجلل اقفو ةيساردلا تارضاحملا

 ةيميلعتلا ةربخلا باستكا ةيلكلا ىوتسم ىلع جهنلا اذه نمضي نأ عقوتنو .)ةيميداكألا

 بالطلا ةيفاعو ةحص نمضي كلذكو ،ةيميداكألا جئاتنلا قيقحتو ةبسانملا ةنرملا

 .نيفظوملاو

 دق ،ةيميداكألا تاءافعإلا ةنجل نم رارق ىلع ءانبو ،ةيئانثتسالا فورظلا هذه لظ يف .1.2

 ةجرد لامكإ نع ىصقأ دحب ةدمتعم ةطقن 20 مهل ىقبت نيذلا ةبلطلل حمسُي

 ربع تاررقملا هذه ةساردب مولبدلا وأ مدقتملا مولبدلا وأ فرشلا ةبترم عم سويرولاكبلا

 .)دعب نع ميلعتلا( تنرتنإلا

 :ةيلاتلا ةيفاضإلا طورشلل اذه عضخيو

 تاررقملا نم يأ وأ جرخت عيراشمل ةيساردلا تاررقملا هذه نوكت ال نأ .أ

 يعماجلا مرحلا يف اًروضح ًةداع بلطتت يتلا ةيطمنلا

 .مهجرخت عقوتملا ةبلطلا ىلع طقف اذه قبطني .ب

 ةلدألا عم يبالطلا حاجنلا زكرم ىلإ مهبلطب مدقتلا طورشلل نيقباطملا بالطلا ىلع بجي

 تاررقملا هذهب صتخملا يميداكألا مسقلا ةرادإ ةنجل ىلعو .مهفورظ تبثت يتلا ةمزاللا

 كلذ يف امب ةيساردلا تاررقملل ةيميداكألا بناوجلا نأشب ةبسانملا تارارقلا ذاختا

 .ةقيثولا هذه يف ةروكذملا تاهيجوتلاو ئدابملا عابتا ةرورض عم ،تامييقتلا

 مرحلا يف بالطلا روضح نم دحت ةيفاضإ تارارق ةصتخملا تاهجلا تضرف لاح يف .1.3

 ةيلاتلا تاعومجملل ةيولوألا ىطعت ،يساردلا لصفلا لحارم نم ةلحرم يأ يف يعماجلا

 :يعماجلا مرحلا ىلإ روضحلل بالطلا نم

 تاساردلاو سويرولاكبلاو مولبدلا يف جرخت عيراشم ءارجإب نوموقي نيذلا ةبلطلا .1.3.1

 ةيلكلل يعماجلا مرحلا تاربتخم مادختسا مهعيراشم بلطتت نيذلاو ايلعلا



  

 

  ماعلا يسيسأتلا جمانربلا ةبلط .1.3.2

 ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف ةيربتخم ًالامعأ بلطتت داوم يف نولجسملا ةبلطلا .1.3.3

 

 يعماجلا مرحلا يف بالطلا روضح نم دحت ةريبك ادويق ةصتخملا تاهجلا ضرف ةلاح يف .1.4

 ربع سيردتلا ةقيرط ىلإ ةيلكلا لقتنت ،يساردلا لصفلا لحارم نم ةلحرم يأ يف

 .تنرتنإلا

 

 نم ةمزاللا تاقفاوملا ذخأ دعب( ةيلكلا يف ءادمعلا سلجمل زوجي ،كلذ ىلإ ةفاضإو .1.5

 ىلإ روضحلاب ةيلاتلا تائفلا ىدحإ ىلإ نومتني نيذلا ةبلطلل حامسلا )ةصتخملا ةهجلا

 ىلع ًاءانب )1.4 و 1.3 دونبلا يف ةروكذملا تالاحلا كلذ لمشيو( ةيلكلل يعماجلا مرحلا

 :قبسم د�دحم بلطب مهمدقت

 نوجاتحي نيذلا نورخآلا بالطلاو ةيلكلا يف لوألا مهلصف نوسردي نيذلا ةبلطلا .1.5.1

  .ًاصاخ  اًيميداكأ اًمعد

  .ةقاعإلا يوذ  ةبلطلا .1.5.2

 نم ةبولطملا ةينقتلا رداصملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا نوكلمي ال نيذلا ةبلطلا  .1.5.3

  .مnلعتلا لجأ

 

 م8لعتلاو سيردتلا .2
 لكشيس ثيحب ،جمدملا ملعتلا قيرط نع 1202 فيرخلا لصف يف داوملا سيردت نوكي .2.1

 ريغو نمازتمو ،تنرتنالا ربعو ،يعماجلا مرحلا لخاد ءاوس سيردتلا لئاسو نم انرم اجيزم

   .ةبسانملا )HyFlex( ةيجهنم بسح ، نمازتم

 "لعافتلا نم داعبأ ةثالث"جهن كلذكو ،ةيلكلا يف سوكعملا ميلعتلا ةيجهنم لكشتس  .2.2

 لوألا يساردلا لصفلا يف ملعتلاو سيردتلا ةبرجتل ةيسيئرلا صئاصخلا تنرتنإلا ربع ملعتلل

 .)2021 فيرخلا(

 يف ماقت يتلا تارضاحملا عم نمازتلاب تنرتنإلا ربع تارضاحملا ريفوتب ًادهج ةيلكلا ولأت نل .2.3

 ربع تارضاحملا / تاررقملا روضحب ةيلكلا لبق نم مهل حمسي نيذلا بالطلل يعماجلا مرحلا

 يساردلا فصلا لالخ ةجمدملا تارضاحملا ريفوت متي امنيب .ةرهاق فورظل ةجيتن تنرتنإلا

 تارضاحملا تاليجستو اهدعب امو ةرضاحملا لبق ام ةطشنأ ريفوت متيس نمازتم لكشب

 .ةيلكلل ةيميلعتلا ةباوبلا ربع نمازتم ريغ لكشب



  

 

 رابتعالا نيعب ذخألا عم يتآلا ىلإ 2021 فيرخلا لصف يف اهسيردت ثيح نم تاررقملا عونتت .2.4

 دجتسي امب انهر اهب تارييغتلا ءارجإ نأو ،يساردلا لصفلا لالخ رارمتساب جهنلا اذه ةعجارم

 :ةعبتملا ةيحصلا تالوكوتوربلا يف تارييغت وأ ةصتخملا تاهجلا نم تاهيجوت نم

 يعماجلا مرحلا يف لماكلاب اهسيردت نكمي تاررقم •

 ةبلطلا نم ةعومجم رضحي ثيحب لصتملا لدابتلاب اهتلودجو اهسيردت متي تاررقم •

 لمكتستو ةلصتم عيباسأ ةدعل )هجول اهجو( يعماجلا مرحلا لخاد تارضاحملا

  )تنرتنإلا ربع( يعماجلا مرحلا جراخ نم  ةيقبتملا عيباسألا تارضاحم

 ةبلطلا نم ةعومجم رضحت ثيحب لصفنملا لدابتلاب اهتلودجو اهسيردت متي تاررقم  •

  .)تنرتنإلا ربع اعوبسأو يعماجلا مرحلا لخاد اعوبسأ تارضاحملا

 تاررقملا نم ةعونتم ةليكشت ىلع بالطلا لصحي دق ،ةيساردلا تاررقملل ليجستلا ءانثأ .2.5

 رخآلا ضعبلاو تنرتنإلا ربع اهسيردت متي اهليجستب ماق يتلا تاررقملا ضعب نوكي ثيحب

 .عوبسألا وأ مويلا سفن لالخ يعماجلا مرحلا يف ايروضح

 دوهجلا لذبتس ةيلكلا نأ الإ  ،يعماجلا مرحلا نوكتس يف ةيربتخملا سوردلا عيمج .2.6

 .جمدملا ميلعتلا لاح يف تنرتنإلا ربع ةيربتخملا تارضاحملا هذه ريفوتل ةنكمملا

 

 
 

  روضحلا .3

 روضح ةبسن اضيأ ققحي نأ ةطيرش % 55 نع لقت ال ةّماع روضح ةبسن بلاطلا ققحي نأ بجي

 ةماعلا روضحلا ةبسن بستحتو .يسارد ررقم لك يف % 55 نع لقت ال يعماجلا مرحلا لخاد

 يعماجلا مرحلا نم لك يف ةلودجملا تارضاحملا روضحل ةيوئملا ةبسنلا ىلع ءانب

 ىلع بجي  .ةيميلعتلا جماربلاو ةيلمعلا تاقيبطتلا كلذ يف امب دعب نع ةلودجملا تارضاحملاو

 نم ىندألا دحلا ققحي نأ (SWOM) طقسم ةظفاحم جراخ نولمعي نيذلا نيلجسملا ةبلطلا

 ىندأ دحب بالطلا رضحي نأ وه يفاضإ طرش عم ،يسارد ررقم لك يف ٪50 ماع لكشب روضحلا

 روضحلا ةبسن نوققحي ال نيذلا بالطلا حنميس  .يعماجلا مرحلا لخاد ةررقملا تارضاحملل 50٪

 ءالؤه لصح نإو ىتح روضحلا يف روصقلا ببسب بوسرلا ةجرد يسارد ررقم يأ يف ةبولطملا

  .يساردلا ررقملا يف حاجنلل  ةبولطملا تاجردلا نم ىندألا دحلا ىلع بالطلا
 
 
 

 



  

 

  تامييقتلا .4
 ماعلا يسيسأتلا جمانربلاو ةيعماجلا ةجردلل ةيساردلا تاررقملا عيمج يوتحت نأ بجي .4.1

 ةجردلا رييغت متي مث نمو ةجرد 100 نم ًاعيمج اهمييقت متي ثيحب ،تامييقت ةثالث ىلع

 .يساردلا ررقملا تامولعم ليلد يف ةروكذملا ةبسانملا مييقتلا ةجرد ىلإ

 ةديقم تارابتخا وأ يباتك لصف ةياهن ناحتمإ دوجو ىلع اهفيصوت صني يتلا داوملا .4.2

 ءارجإ متيس )تاربتخملا تامييقت / حوتفملا باتكلا رابتخا / قلغملا باتكلا رابتخا( نمزلا

 تامييقت نمضتت يتلا داوملل ةبسنلاب .ةقحال ماسقأ يف حضوم وه امك تارابتخالا هذه

 .ثلاثلا مييقتلا وأ/و يناثلا مييقتلا وأ /و لوألا مييقتلا يف امإ اهنيمضت متيس ربتخم

 ميقت ةمهم )آ( :نيتلصفنم نيتمهم نم تاربتخملاب ةقلعتملا تامييقتلا عيمج نوكتس .4.3

 وأ يعماجلا مرحلا يف ءاوس بلاطلا لبق نم اهءارجإ مت يتلا ةيلعفلا ربتخملا ةطشنأ

 تايطعم ريسفتو ليلحتو ةجلاعم ىلع دمتعت ةمهم )ب( و ،دعب نع جمدملا ميلعتلاب

 نيذخآ ًاعم نيتمهملا عمج متي ال نأ نكمي .ةبسانملا تاجاتنتسالا ىلإ لوصولاو ربتخملا

 .يلاحلا ويرانيسلل ةبولطملا ةنورملا رابتعالا نيعب

 يف حضوم وه امك ( تنرتنإلا ربع ملعتلاب رارمتسالل ةصتخملا تاهجلا هيجوت لاح يف .4.4

 .)هالعأ 4.3 دنبلا عجار( ةبلطلا عيمج لبق نم طقف )ب( ةمهملا ءارجإ متيس )1.3 مسقلا

 مرحلا يف ةيربتخملا سوردلا ءارجإ نم اونكمتي مل نيذلا ةبلطلا عيمج ىلع بجيو

 مادختسا يف ةبولطملا ةءافكلا وأ ةراهملا اورهظي نأ دعب نع جمدم لكشب وأ يعماجلا

 ينمزلا ططخملا بسح يلاتلا يساردلا لصفلا يف يعماجلا مرحلا يف ربتخملا تادعم

 نم حنمت ( ددصلا اذهب لامكإ ةداهش ةفاضإ متيسو .ةيلكلا لبق نم ىطعملا لودجلاو

 موقيس .بالطلا ءالؤهل جرختلل يفاضإ بلطتمك )مسقلا سيئرو جمانربلا ريدم لبق

 فيرخ يف بالطلا ءالؤه اهيلع لصحي يتلا تاجردلا دامتعاو ليجستب تارابتخالا سلجم

 .)يمازلإ لكشب يعماجلا مرحلا يف ةيربتخم اسورد بلطتت يتلا( داوملا هذه لثمل 2021

 ةداهش ىلع ةبلطلا لصحي ىتح يساردلا ررقملل )IP( ءارجإلا ديق ةجرد حنم متيسو

 .ةروكذملا لامكإلا

 ةياهن تاناحتمإ اهل يتلا ماعلا يسيسأتلا جمانربلاو ةيعماجلا ةجردلا تاررقم .4.5

 :لصف

 تابجاو نع ةرابع يناثلاو لوألا نامييقتلا نوكي ةيساردلا تاررقملا هذه لثم يف .4.5.1

 امأ .4.2 دنبلا بسح امهيلك ىلع ةعزوم ررقملل ةيميلعتلا تاجرخملا عيمج يطغت

 تاجرخملا يطغي يذلا يساردلا لصفلا ةياهن ناحتما نوكيف ثلاثلا مييقتلا



  

 

 ررقملل دمتعملا فيصوتلا بسح لصفلا ةياهن ناحتمال ططخملا ررقملل ةيميلعتلا

 .يساردلا

 يلكلا عيزوتلا امأ .)نزولا( تاجردلا نم ردقلا سفن يناثلاو لوألا نيمييقتلل نوكي .4.5.2

 فيصوتلا بسح نوكيف لصفلا ةياهن ناحتماو ةيلصفلا لامعألا نيب تاجردلل

 .يساردلا ررقملل دمتعملا

 ناحتما يف حاجنلل ةمزاللا ايندلا ةجردلا ىلع ةيعماجلا ةجردلا بالط لصحي نأ بجي .4.5.3

 حاجنلا ةجرد ىلإ ةفاضإلاب )بلاطلا ليلد يف هيلع صوصنم وه امك( لصفلا ةياهن

 حاجنلا نم اونكمتيل روضحلا تابلطتم قيقحت كلذك و يساردلا ررقملا يف ةيلكلا

 .يساردلا ررقملا يف

 %100( طقف ةيلصفلا لامعألا ىلع ءانب اهمييقت متي يتلا ةيساردلا تاررقملا  .4.6

 :)ةيلصف لامعأ

 ًاديقم ًارابتخا نمضتت يتلاو ةيلصف لامعأ %100 عون نم ةيساردلا تاررقملا يف  .4.6.1

 ديقم دحاو رابتخا كانه نوكيس يساردلا ررقملا فيصوت بسح  رثكأ وأ ًادحاو نمزلاب

 لكش ىلع نانوكيس نارخآلا نامييقتلاو ررقملل ةثالثلا تامييقتلا لصأ نم نمزلاب

 امهنيب ةعزوم ةيميلعتلا تاجرخملا عيمج نايطغيس نابجاولا ناذه .نينثا نيبجاو

 %30 نمزلاب ديقملا مييقتلا لمحيس امنيب .امهنم لكل تاجردلا نم %35 نالمحيسو

 ةميلعتلا تاجرخملا يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل ررقت .تاجردلا نم

 .نمزلاب ديقملا رابتخالا اهيطغي يتلا

 رابتخا يأ ىلع يوتحت الو ةيلصف لامعأ %100 عون نم ةيساردلا تاررقملا يف .4.6.2

 لكش ىلع ةثالثلا تامييقتلا نوكتس ،يساردلا ررقملا فيصوت بسح نمزلاب ديقم

 لمحيو امهنم لكل تاجردلا نم %35 يناثلاو لوألا نابجاولا لمحي ثيح .تابجاو

 يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل ررقت .تاجردلا نم %30 ثلاثلا بجاولا

 .ةثالثلا تابجاولا نم لك يف اهتيطغت متي يتلا ةميلعتلا تاجرخملا

 ًاقفو لصفلا ةياهن ناحتما وأ/و نمزلاب ةديقملا تارابتخالا ءارجإ ناكمإلاب نكي مل لاح يف .4.7

 روضحلاب بالطلل حامسلا مدع لاح يف ةصتخملا تاهاجلا لبق نم تاهيجوتلاو فورظلل

 :يلي ام دامتعا متيس ،يعماجلا مرحلا ىلإ

 ءزجك وأ لماك مييقتك ربتخم ناحتما ءارجإ ططخملا نم ناك يتلا داوملا ةلاح يف .4.7.1

 ليلحتو ةجلاعم ىلع دمتعت يتلا ةمهملا( )ب( ةمهملا ذخآ متيسف مييقت نم

 مدعو رابتعالا نيعب )ةبسانملا تاجاتنتسالا ىلإ لوصولل ربتخملا تايطعم ريسفتو

 يف بلاطلا لبق نم اهءارجإ مت يتلا ةيقيقحلا ربتخملا ةطشنأ( )آ( ةمهملا باستحا

 مت يتلا تاجردلا ةفاضإ متيسو .4.3 دنبلا يف نيبم وه امك )يعماجلا مرحلا



  

 

 يف بلاطلا مييقت متيسو )ب( ةمهملا تاجرد ىلإ )آ( ةمهملل ًايئدبم اهصيصخت

 دق ناك اذإ :لاثم .)ب( ةمهملل ةصصخملا ةديدجلا ةيلكلا تاجردلل ًاقفو )ب( ةمهملا

 ًاقفو )ب( ةمهملل ةجرد 15 و يئدبم لكشب )آ( ةمهملل تاجرد 10 صيصخت مت

 تاجردلا ةفاضإ متيسف )آ( ةمهملا ءارجإ ًاقحال متي مل لاح يفو مييقتلا فيصوتل

 .)15+10( ةجرد 25 حبصتل )ب( ةمهملل

 طقف دحاو ءزجك نمزلاب ديقم رابتخا ىلع يوتحت يتلا ةيساردلا تاررقملا ةلاح يف .4.7.2

 .طقف مييقتلا يف ماهملا يقاب ىلع ءانب ةيلكلا ةجردلا رابتعا متيس ،مييقتلا نم

 ماهملا يقاب ىلع نمزلاب ديقملا رابتخالل ةصصخملا تاجردلا عيزوت ةداعإ متيسو

 نم نوكتي ناك يناثلا مييقتلا ضرتفنل :لاثم .مييقتلاب ماهملا عم بسانتم لكشب

 ـب نمزلاب ديقم رابتخا يناثلا ءزجلاو ةجرد 60 ـب ترنتنإلا ريع بجاو لوألا ءزجلا :نيئزج

 100 نم لوالا ءزجلا مييقت متيسف نمزلاب ديقملا رابتخالا ءاغلإ لاح يف .ةجرد 40

 .ةجرد

 ديقم رابتخا عون نم لماك مييقت ىلع يوتحت يتلا ةيساردلا تاررقملا ةلاح يف .4.7.3

 نيرخآلا نيمييقتلا يف ةلصحملا تاجردلا عفر متيسف لصف ةياهن ناحتما وأ نمزلاب

 ةرابع لوألا مييقتلا ناك اذإ :لاثم .يساردلا ررقملل ىمظعلا ةجردلا عم بسانتي امب

 ةرابع ثلاثلا مييقتلاو ةجرد 25 ـب بجاو نع ةرابع يناثلا مييقتلاو ةجرد 25 ـب بجاو نع

 ىلإ )1 بجاولا( لوألا مييقتلا ةجرد عفر متيسف ،ةجرد 50 ـب لصف ةياهن ناحتما نع

 .ةجرد 50 ىلإ )2 بجاولا( يناثلا مييقتلاو ةجرد 50

 بلطتت ةيميلعت تاجرخم يوتحت يتلا داوملا ةلاح يف ةيعامج تامييقت كانه نوكيس .4.8

 تامييقتلا ميمصت نإف  تاعومجم يف لمعلاب حامسلا متي مل لاح يف اما .ًايعامج ًالمع

 ةلوبقملا تاسرامملل ًاقفو اهمييقت متي ةيميلعتلا تاجرخملا هذه لثم نأ نمضي نأ بجي

 .ةيئانثتسالا تالاحلا هذه لثمل ةمدختسملاو ايلود

 ةطشنألا نم كلذ ريغ وأ تاسسؤملا ىلإ تارايز بلطتت يتلا تامييقتلا ءارجإ متيس .4.9

 يف .ةصتخملا تاهجلا لبق نم كلذ ريغب هيجوتلا متي ملام تايطعملا عمجل ةيعامتجالا

 رارق ىلع ءانب ةليدب تايلآ دامتعا متيس ،ةطشنألا هذه ءارجإب بالطلل حامسلا متي مل لاح

 .يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل

 .سويرولاكبلاو مولبدلا ةلحرمل جرختلا عيراشم ديفنت يف هالعأ تاهيجوتلا سفن عبتت .4.10

 ىلع ءانب ةصاخلا تابلطتملاب مهغالبإل مهتبلط عم لصاوتلاب نوفرشملا موقي ثيح

 .يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل تارارق

 تاجرخملا عم تامييقتلا طيطختب ةصاخلا ليصافتلا ءاطعإب ًةلوخم مسقلا ةرادإ ةنجل .4.11

 .دعاوقلا هذه ىلع ءانب تامييقتلا )نازوأ( تاجردو ةيميلعتلا



  

 

 ررقملا تامولعم ليلد لالخ نم مييقتلاب ةصاخلا تامولعملاب ةبلطلا عيمج ديوزت متيس .4.12

 ينمزلا لودجلا ىلع ءانب نوكت تامييقتلل ميلستلا خيراوت .تامييقتلا فيصوتو يساردلا

 .يميداكألا جمانربلل تامييقتلل
 

 )ةداعإلا تاناحتما( ةيليمكتلا تاناحتمالا .5
 2021 فيرخ لصف يف )ةداعإلا تاناحتما( يليمكتلا رابتخالا طورشل نيفوتسملا ةبلطلا .5.1

 ررقملا فيصوتل اقفو يساردلا لصفلا ةياهن ناحتما لمشت يتلا ةيساردلا تاررقملل

 .يساردلا ررقملل ةيميلعتلا تاجرخملا عيمج يطغي دحاو بجاو مهحنم متيس ،دمتعملا

 بلاطلا هيف بسر يذلا يساردلا ررقملا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تاجردلا رييغت متي

 %50 نم حبصتل يليمكتلا رابتخالا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تاجردلاو %50 نم حبصتل

 .يليمكتلا رابتخالا دعب ةيلكلا ةجردلا باستحا متيل

 بالط نإف 2022 عيبر لصف يف اهءاطعإ متيس يلا تاميلعتلا يف كلذ سكع ركذي ملام .5.2

 يف ةيليمكتلا تارابتخالل نيلهؤملا ماعلا يسيسأتلا جمانربلا بالطو ةيعماجلا ةلحرملا

 .بلاطلا ليلد يف ةدراولا تامييقتلا تاميلعتل نوعضخي لصفلا كلذ

 روضحلا ةبسن تابلطتم نم ىندألا دحلا نوفوتسي نيذلا بالطلل طقف حمسي فوس .5.3

 فيرخ يف هيف بسري يذلا يساردلا ررقملا يف ٪30 نع الامجإ لقت ال تاجرد ىلع اولصحو

 ةقحاللا ةيساردلا لوصفلا يف )ةداعإلا تاناحتما( ةيليمكتلا تاناحتمإلل لوخدلاب 2021

 .حئاوللا بسح

 تابلطتم اوققح اذإ طقف 2022 عيبر يف ةيليمكتلا تارابتخالل نيلهؤم بالطلا نوكي .5.4

 .اهب اوبسر يتلا ةيساردلا تاررقملا يف ةيلكلا ةجردلا نم %30 و ايندلا روضحلا

 نالعإ نم ٍدحاو ٍعوبسأ لالخ ماعلا يسيسأتلا جمانربلا بالطل يليمكتلا رابتخالا ءارجإ متي .5.5

 .2021 فيرخ لصف جئاتن

 

 ايلعلا تاساردلا جمارب .ب

 

 :يعماجلا مرحلا يف بالطلا روضح .1
 لودج دادعإ متيسو يعماجلا مرحلا يف روضحلاب ايلعلا تاساردلا بالط عيمجل حمسي .1.1

 .جمدملا ملعتلا جهنمل اقفو تارضاحملا

 ةصتخملا تاهجلا لبق نم يعماجلا مرحلل بالطلا روضح ىلع دويقلا ضعب ضرف لاح يف .1.2

 يعماجلا مرحلل روضحلا يف ةيولوألا ءاطعإ متيس ،يساردلا لصفلا نم تقو يأ يف



  

 

 مرحلا يف تاربتخملا مادختسا بلطتت يتلا ايلعلا تاساردلا عيراشم نوذفني نيذلا بالطلل

 .يعماجلا

 ةصتخملا تاهجلا لبق نم يعماجلا مرحلل بالطلا روضح ىلع ةديدش دويق ضرف لاح يف .1.3

 .دعب نع ةساردلا طمن ىلإ ةيلكلا لوحتتس

 مرحلا ىلإ روضحلاب نيدرفنم ايلعلا تاساردلا بالط ضعبل حامسلا ءادمعلا سلجمل نكمي .1.4

 دعب قبسملا مهبلط ىلع ءانب )1.3 و 1.2 يف ةفوصوملا فورظلا بسح( يعماجلا

 .راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةقفاوم ىلع لوصحلا

 

 ملعتلاو سيردتلا .2

 
 يوضني  يذلاو .2021 فيرخلا لصف لالخ ميلعتلا يف جمدملا ميلعتلا طمن ةيلكلا عبتتس .2.1

 نمازتملا ميلعتلاو تنرتنإلا ربع ملعتلا و يعماجلا مرحلا يف روضحلا نم نرم جيزم ىلع

 .)HyFlex(  ةيجهنم قفو نرمو نيجه طمن يف نمازتملا ريغو

 ملعتلل دمتعملا "لعافتلا نم ةثالثلا داعبألا وذ" جهنو سوكعملا ملعتلا جهن نوكيس  .2.2

 فيرخلا لصف يف ملعتلاو سيردتلا ةبرجتل ةيسيئرلا ةمسلا وه ةيلكلا يف تنرتنإلا ربع

2021. 

 ماقت يتلا تارضاحملا عم نمازتلاب تنرتنإلا ربع تارضاحملا ريفوتب ًادهج ةيلكلا ولأت نل  .2.3

 / تاررقملا روضحب ةيلكلا لبق نم مهل حمسي نيذلا بالطلل يعماجلا مرحلا يف

 لالخ ةجمدملا تارضاحملا ريفوت متي امنيب .ةرهاق فورظل ةجيتن تنرتنإلا ربع تارضاحملا

 اهدعب امو ةرضاحملا لبق ام ةطشنأ ريفوت متيس نمازتم لكشب يساردلا فصلا

 .ةيلكلل ةيميلعتلا ةباوبلا ربع نمازتم ريغ لكشب تارضاحملا تاليجستو

 دوهجلا لذبتس ةيلكلا نأ الإ  ،يعماجلا مرحلا يف ةيربتخملا سوردلا عيمج ةلودج متيس .2.4

 .جمدملا ميلعتلا لاح يف تنرتنإلا ربع ةيربتخملا تارضاحملا هذه ريفوتل ةنكمملا

 

 روضحلا .3
 ىلع ءانبو ،يساردلا ررقم لك يف روضحلا نم %50 ةبسن قيقحت بالطلا عيمج ىلع بجي

 تمت يتلا تارضاحملا يف روضحلا نم %40 ةبسن بالطلا ققحي نأ بجي فورظلا تادجتسم

 .يعماجلا مرحلا يف اهتلودج

 و تنرتنإلا ربع تارضاحملا يف روضحلا ىلع ًءانب روضحلل ةيلكلا ةبسنلا باستحا متيس

 حنم متيسو .ةيميلعتلاو ةيلمعلا تارضاحملا كلذ يف امب يعماجلا مرحلا يف تارضاحملا



  

 

 يف ريصقتك بستحتسو ةبولطملا روضحلا ةبسن نوققحي ال نيذلا بالطلل بوسرلا ةجرد

 .يساردلا ررقملا يف حاجنلل ايندلا ةجردلا ققح دق بلاطلا نأ ول ىتح روضحلا

 

 :تامييقتلا .4
 .ررقم لك فيصوت بسح ايلعلا تاساردلا تاررقمل تامييقتلا نزوو عون نوكيس  .4.1

 ميقت ةمهم )آ( :نيتلصفنم نيتمهم نم تاربتخملاب ةقلعتملا تامييقتلا عيمج نوكتت .4.2

 وأ يعماجلا مرحلا يف ءاوس بلاطلا لبق نم اهءارجإ مت يتلا ةيلعفلا ربتخملا ةطشنأ

 تايطعم ريسفتو ليلحتو ةجلاعم ىلع دمتعت ةمهم )ب( و ،دعب نع جمدملا ميلعتلاب

 نيذخآ ًاعم نيتمهملا عمج متي ال نأ نكمي .ةبسانملا تاجاتنتسالا ىلإ لوصولاو ربتخملا

 .يلاحلا ويرانيسلل ةبولطملا ةنورملا رابتعالا نيعب

 :يعماجلا مرحلا يف بالطلا دجاوت رظحب ةصتخملا تاهجلا هيجوت لاح يف .4.3

 ءزجك وأ لماك مييقتك ربتخم ناحتما ءارجإ ططخملا نم ناك يتلا داوملا ةلاح يف  .4.3.1

 ليلحتو ةجلاعم ىلع دمتعت يتلا ةمهملا( )ب( ةمهملا ذخآ متيسف مييقت نم

 مدعو رابتعالا نيعب )ةبسانملا تاجاتنتسالا ىلإ لوصولل ربتخملا تايطعم ريسفتو

 يف بلاطلا لبق نم اهءارجإ مت يتلا ةيقيقحلا ربتخملا ةطشنأ( )آ( ةمهملا باستحا

 مت يتلا تاجردلا ةفاضإ متيسو .4.2 دنبلا يف نيبم وه امك )يعماجلا مرحلا

 يف بلاطلا مييقت متيسو )ب( ةمهملا تامالع ىلإ )آ( ةمهملل ًايئدبم اهصيصخت

 ناك اذإ :لاثم .)ب( ةمهملل ةصصخملا ةديدجلا ةيلكلا تامالعلل ًاقفو )ب( ةمهملا

 ًاقفو )ب( ةمهملل ةجرد 15 و يئدبم لكشب )آ( ةمهملل تامالع 10 صيصخت مت دق

 تاجردلا ةفاضإ متيسف )آ( ةمهملا ءارجإ ًاقحال متي مل لاح يفو مييقتلا فيصوتل

 .)15+10(  ةجرد 25 حبصتل )ب( ةمهملل

 هذه يفو .ةبسانم ةيسارد تابجاو ىلإ اهليوحت متيس نمزلاب ةديقملا تارابتخالا .4.3.2

 مالتسا خيرات نم نيعوبسأ ىصقأ دح ىلع نوكيل ميلستلا تقو ديدحت متيس ةلاحلا

 .بجاولا فيصوت

 بلطتت ةيميلعت تاجرخم يوتحت يتلا داوملا ةلاح يف ةيعامج تامييقت كانه نوكيس .4.4

 تامييقتلا ميمصت نإف  تاعومجم يف لمعلاب حامسلا متي مل لاح يف اما .ًايعامج ًالمع

 ةلوبقملا تاسرامملل ًاقفو اهمييقت متي ةيميلعتلا تاجرخملا هذه لثم نأ نمضي نأ بجي

 .ةيئانثتسالا تالاحلا هذه لثمل ةمدختسملاو ايلود



  

 

 تاحورطأل ةصاخلا تابلطتملاب مهغالبإل مهتبلط عم لصاوتلاب نوفرشملا موقي .4.5

 .يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل تارارق ىلع ءانب عيراشملاو ريتسجاملا

 ريغ وأ تاسسؤملا ىلإ تارايز بلطتت يتلا تامييقتلاو عيراشملاو تاحورطإلا ذيفنت متيس  .4.6

 لبق نم كلذ ريغب هيجوتلا متي مل ام تايطعملا عمجل ةيعامتجالا ةطشنألا نم كلذ

 دامتعا متيس ،ةطشنألا هذه ءارجإب بالطلل حامسلا متي مل لاح يف .ةصتخملا تاهجلا

 .يساردلا ررقملا حرطي يذلا مسقلا ةرادإ ةنجل رارق ىلع ءانب ةليدب تايلآ

 ررقملا تامولعم ليلد لالخ نم مييقتلاب ةصاخلا تامولعملاب ةبلطلا عيمج ديوزت متيس .4.7

 ينمزلا لودجلا ىلع ءانب نوكت تامييقتلل ميلستلا خيراوت .تامييقتلا فيصوتو يساردلا

 .جمانربلل تامييقتلل

 

 :رابتخالا ةداعإ .5
 .ايلعلا تاساردلا بالط ليلد يف ةدراولا تامييقتلا تاميلعت رابتخالا ةداعإ ةيلمع عبتت

 

 ةبلطلل ةماهلا تاظحالملا نم ةعومجم

 ةجيتن قلقلاب ةبلطلا رعش اذإ .ةيلكلا يف انل ةبسنلاب ةمهم بالطلل ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا نإ .1

 يأ ىلإ نوجاتحيو مهتسارد لوح وأ  ،19-ديفوك ةحئاج تاعبت هضرفت يذلا يلاحلا عضولا

 عم لصاوتلا نكميو ،يبالطلا حاجنلا زكرمب لاصتالا مهنكمي ،حئاصن وأ تاداشرإ وأ ةروشم

 .(24531550) :فتاهلا ربع وأ  (ssc@mec.edu.om)   ينورتكلإلا ديربلا ربع زكرملا

 تارضاحملا عيمج روضحو ،ديج لكشب مهب ةصاخلا ملعتلا ةطشنأل بالطلا ططخي نأ مهملا نم .2

 ءارجإو ،يصخشلا مييقتلل بسانم ينمز لودج عضوو ،تنرتنإلا ربعو يعماجلا مرحلا لخاد

 ةمالسلاو ةحصلا تالوكوتورب عيمج عابتاو ،مهتحصب ديجلا مامتهالاو ،ةيلاعفب ةيتاذلا ةساردلا

 ةحصلا ىلع ةلمتحملا رطاخملا ةبلطلا كردي نأ يغبنيو ،يعماجلا مرحلا يف اونوكي امدنع

 نأ كلذ ىلع ءانب مهل يغبنيو ،بيساوحلا مادختسا يف طارفإلاب ةطبترملا ةيلقعلاو ةيندبلا

 .ةراضلا اهراثآ بنجتل ةمزاللا تاطايتحالا اوذختي

 ةلباقملا مَدْخَتسُتو .اًضيأ ةرتفلا هذه لالخ اًيلاح ةمئاقلا ةيميداكألا ةهازنلا تاسايس ق�بطُت .3

 مازتلالا متيسو ةيميداكألا ةهازنلا تافلاخم نع يرحتلل اًيملاع ةلوبقملا تاسرامملا نم اهريغو

 ةهباشم ةئراط عاضوأ ةجيتن ةلصاحلا تاعاطقنالا دعت ثيح .تاءازجلل ةد$دحملا ةسايسلاب مراصلا

 تالاقملا ير$وزمو عمتجملا قالخأب نيمزتلملا ريغ دارفألل ًاصرف 19-ديڤوك ءابو راشتنا ةحئاجل



  

 

 ةهازنلا سمت ةميسج تافلاخم باكترا وحن بالطلا عفدل ةنكمملا لبسلا لك نوب$رجيس نيذلا

 ةلأسم طقف دعي ال تامييقتلا لامكإل يجراخ فرط نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا نإ .ةيميداكألا

 طاشن ىلع اًعيجشت اًضيأ دعي هنكلو ،ةيميداكألا ةهازنلا ةسايسل اًقرخو ةينهم ريغو ةيقالخأ ريغ

 انبالط حصنن اننإو .ةميخو بقاوع هل نوكي نأ كلذ نأش نمو ،عمتجملا تايقالخأو قفاوتي ال

 مهثوحبو مهتابجاو يف يفاضإ معد ىلإ بالطلا جاتحا اذإو .لاعفألا هذه اوبنجتي نأ ةيمهأ

 معدلا لك مهل نومدقيس نيذلا مهتذتاسأ عم لصاوتلا ىلع مهثحن اننإف ،اهب نيفلكملا

 .تابجاو نم هب اوفلك ام اوزجني ىتح بولطملا يميداكألا

 ةميلسو ةنمآ ةيساسأ ةينب ريفوتل ةلوقعملا تاءارجإلا لك ذاختاب طسوألا قرشلا ةيلك موقت .4

 اًبالط ؛اهءانبأ فرصت تحت ةعوضوملا دعب نع ملعتلا تاصنمو تامولعملا ةينقت صخي اميف

 مادختسا ءانثأ رذحلاو ةطيحلا نومدختسملا ىخوتي نأب ،لاح يأ ىلع ،مهملا نمو .ةذتاسأو

 .ةيناربيسلا مئارجلاو راطخألل ًةيحض اوعقي ال ىتح دعب نع مnلعتلا ةمظنأ

 ،مهتذتاسأ عم لصاوتلل ينورتكلإلا مهديرب مادختساب ةبلطلا حصنن :ةيلكلا عم لصاوتلا .6

 ةيمسرلا تاباوبلا مادختسا وأ ،ةيلكلا يفظوم نم مهريغو ،ةيميداكألا مهماسقأ ءاسؤرو

 ةربخلا بتكم عم لصاوتلا اًضيأ مهنكمي امك .تامولعملا ةينقت تامدخ ىلع لوصحلا بلطل

 تالاحلا يف مهنكمي ،ةجاحلا دنع  (seo@mec.edu.om) ينورتكلإلا ديربلا ىلع ةيبالطلا

 مايأ لالخ اًرصع ةعبارلاو اًحابص ةنماثلا ةعاسلا نيب ةيلاتلا ماقرألاب لاصتالا ،لاح يأ ىلع ةئراطلا

 :ةيمسرلا لمعلا

 

 ماسقألا نخاسلا طخلا ينورتكلإلا ديربلا

ad@mec.edu.om 24531531 لوبقلا بتكم 

ro@mec.edu.om 24531591 ليجستلا بتكم 

ao@mec.edu.om 24531422 ةبساحملا بتكم 

support@mec.edu.om 24531555 تامولعملا ةينقت بتكم 

 

 لوألا نم اًرابتعا هنإف 19- ديفوك ةحئاج راثآ عم لماعتلاب ةفلكملا ايلعلا ةنجللا رارق ىلع ءانب .7

 صاخلا عاطقلا تاسسؤمو ةيموكحلا تادحولا عيمج لوخدل اًطرش ميعطتلا دعي ربمتبس نم

 رارقلل ًالاثتماو ."ىرخألا ةيراجتلا ةطشنألاو معاطملاو قوستلا زكارم لثم ةيراجتلا ةطشنألاو

 مل اذإ 2021 فيرخ يف ةيساردلا تاررقملا ليجستب بلاط يأل حمست نل ةيلكلا نإف روكذملا

 بلاط يأ ىدل ناك اذإ .)رخآلاو نيحلا نيب ةنجللا اهردصت يتلا تارارقلل اًقفو( مهميعطت متي

 يبالطلا حاجنلا زكرم ىلإ ءانثتسإ بلط ميدقت هيلع بجي ، حاقللا ذخأ نم / هعنمي يبط ببس



  

 

 ربمتبس 30 خيرات لبق بلطلا ميدقت بجي .هبلط رربي يبط ريرقت عم نكمم تقو برقأ يف

 تاقفاوملا ذخأ دعب ،تالاحلا هذه عم لماعتلل ةليدبلا تايلآلا يف ةيلكلا رظنتسو .م2021

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةمزاللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


