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 2021 – 2020 يميداكألا ماعلا – جمدملا ميلعتلا ماع

 2020 فيرخلا لصفب ةصاخ ةمظنأ
 

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

 ءابو راشتنا ةحئاج تايطعم ءوض يف ،)2020 فيرخ( لوألا يساردلا لصفلا يف

  .19-ديڤوك

 

 2020 فيرخ لصفب ةصاخلا مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا ةمظنألا هذه ةغايص مت دقو

 )م2020 سطسغأ 31 خيراتب رداصلا 46/2020( مقر يرازولا رارقلا رابتعإلا يف نيذخآ

 ،ةنطلسلا يف راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةريزو يلاعم نع رداصلا

 عيبرلا يلصفب ةصاخلا ءادألا مييقت ريراقتو ،ةيلكلا يف مoلعتلاو ميلعتلا ةيجيتارتسإو

 ءانثأ ملاعلا ءاحنأ يف تاعماجلا يف ةعبتملا تايجهنملاو ،2020 فيصلاو 2020

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

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

 لاجم يف نيينهملل دمتعملا دهعملاو )ICE( نييندملا نيسدنهملا دهعم

 لبق نم ءارآلاو تاراشتسالاو ؛ةدحتملا ةكلمملا يف )CILIP( تامولعملاو تابتكملا

 .ةيلكلا يف ةبلطلاو ةيميداكألا ةئيهلا ءاضعأ

 

 تاءارجإلا" ـب ةنونعملا ةقيثولا يف ةدراولا ةمظنألا لحم ةمظنألا هذه oلحتو

 لك قzبطتو ."2020 فيصلاو عيبرلا يلصفب ةصاخلا مييقتلا ةيجهنمو ةمعادلا

 .اًضيأ 2020 فيرخلا لصف ىلع اًمومع بلاطلا ليلد يف ةدراولا ةيميداكألا ةمظنألا

 ةدراولا ةمظنألا عم بنج ىلإ اًبنج مييقتلا ةيجهنمو ةصاخلا ةمظنألا ةءارق بجيو

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

    .2020 فيرخلا لصف يف قzبطت انه ةدراولا ةصاخلا ةمظنألا هذه نإف
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 يف ةيجهنملا هذه قيبطت ىلع أرطتس تارييغتلا نم اًددع zنأ ةظحالم مهملا نمو

 ةيفاضإلا تاهيجوتلاو ةرمتسملا ةعجارملا ىلع ًءانب يساردلا لصفلا ءانثأ تقو يأ

 ةرازو وأ 19-ديڤوك ةحئاج تاريثأت ةعباتمب ةفلكملا ايلعلا ةنجللا نع ردصت دق يتلا

 تاريغتلا ءوض يف اًعم امهيلك نع وأ راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

 ةبلطلا غالبإ ةلصاوم بجيو .ةنطلسلا يف ةروكذملا ةحئاجلا تاروطت يف ةلصاحلا

 ئدابملا ىلإ 2020 فيرخلا لصف يف ةساردلا قيبطت دنتسيو .تارييغتلا هذهب

 :ةيلاتلا ةيساسألا

 

 يف ىوصقلا ةجردلا طسوألا قرشلا ةيلك يف نيسرادلاو نيلماعلا ةحص ل$كشت .1

  .)1 أدبملا( تايولوألا مzلس

 تاجرخملاو يميداكألا جمانربلا ذيفنتو ةماعلا ةيميداكألا ُريياعملا رzثأتت الأ بجي .2

  .)2 أدبملا( ةدام لكب ةصاخلا ةيميلعتلا

 .)3 أدبملا( مهسفنأ ةبلطلا اهدوقيو ةيلعافت ةبلطلا مoلعت ةبرجت نوكت نأ بجي .3

 نأ بجيو يساسألا ىندألا دحلا ىلإ ةيلكلا مرح يف ةبلطلا روضح رصح بجي .4

  .)4 أدبملا( ةبلطلا ةئفو ةداملا تابلطتم ىلإ كلذ دنتسي

 مهجرختو ةيميداكألا ةبلطلا ةريسم ىلع يسكع رثأ يأ كانه نوكي الأ بجي .5

 يف روضحلا ىلع مهنم ةئف يأ ةردق مدع ببسب فئاظولا ىلع مهلوصح صرفو

  .)5 أدبملا( 19-ديڤوك ءابو راشتنا ةحئاج راثآ ببسب ةيلكلا مرح

 تاجرخملل مهلزانم نم نوسردي نيذلا ةبلطلا َقيقحت مييقتلا ُعاونأ يعارت نأ بجي .6

 دعب نع لمعلا مييقت نم ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ ن$كمت نأ بجيو ،ةيميلعتلا

  .)6 أدبملا( هنأشب ةذختملا تارارقلا ليجستو

  .)7 أدبملا( دعب نع مهلمع َميدقت ةبلطلل تامييقتلا عاونأ حيتت نأ بجي .7

 يميداكألا جمانربلا لماك نم ءزج ىلع طقف ةساردلل ةيلاحلا ةرتفلا رثؤت .8

  .)8 أدبملا( هتاجرخمو
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 ةموكحلا اهردصت يتلا تاهيجوتلاو هالعأ ةدراولا ئدابملاب دoيقتلا ىلع ءانبو

-ديڤوك ءابو راشتنا نم دحلل ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ،يعامتجالا دعابتلا صوصخب

 داوملا سيردت صوصخب ةيلاتلا ةيجهنملا 2020 فيرخ لصف يف ةيلكلا ىنبتت ،19

              :ةيميداكألا

 

 م@لعتلاو ميلعتلا .1

 

 دعب نع امإ 2020 فيرخلا لصف يف داوملا سيردت نوكي 1.1

 ىلإ ةفاضإ ةيلكلا مرح يف روضحلا بلطتي يأ( اًجمدم وأ لماكلاب

 ئدابملا( ةبلطلا ةئف تابلطتمو ةداملا عون ىلع ًءانب )دعب نع ملعتلا

  .)4و 3و 2و 1

 نم ةيلاع ةجردب ةيلكلا يف سوكعملا ميلعتلا ةيجهنم زzزعُت 1.2

 لصف يف ةديدجلا ملعتلا ةبرجت يف ًةسيئر ًةزيم نوكتو ةيلعافتلا

  .)3و 2 نآدبملا( 2020 فيرخلا

 ماظن نمض ةيلكلا مرح يف دقعت يتلا تارضاحملا لك حاتت  1.3

   .)5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( هسفن تقولا يفو اًضيأ دعب نع ميلعتلا

 اهنيعب ةدzدحم تاربتخم ءانثتساب ،ةبسوحلا تاربتخم لك حاتت 1.4

 نم دعب نع اهيلإ لوخدلل ،تاليلحتلا وأ يسدنهلا ميمصتلاب ةصاخ

   .)5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( ةيلكلا مرح جراخ نم ةعونتم تايجمرب لالخ

 نم ةدامل يربخملا لمعلا اهيف بلطتي يتلا تالاحلا لك يف 1.5

 يف ىرجتس ةيربخملا تاسلجلا هذه لثم نإف ،ةبلطلا روضح داوملا

 ُغzلبيو .دعب نع ةداملا نم ةيرظنلا بناوجلا سzردت امنيب .ةيلكلا مرح

 تامولعم ليلد يفو ليجستلا ءانثأ داوملا هذه ءامسأب ةبلطلا

  .)5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( )MIG( ةداملا

 مرحلا يف ةيربخملا تاسلجلا روضح ةبلطلا عطتسي مل اذإ 1.6

 ءانبو ،هالعأ 5.1 ةرقفلا يف ةدراولا داوملا عون قفو ةيلكلل يعماجلا
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 وأ ايلعلا ةنجللا نع ردصت يتلا ةماعلا تاهيجوتلا نم هيجوت يأ ىلع

 اًعم امهيلك نع وأ راكتبالاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 فورظ ىلع ًءانب وأ ةيلكلل يعماجلا مرحلا ىلإ روضحلا صوصخب

 ىلإ ةجاحلا نود مzدقت ةليدبلا ةيربخملا تابجاولا نإف ،ةيدرف ةئراط

 تامييقتلا نوكتو .ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف ةيربخم براجت ءارجإ

 اهسفن ةبلطلا ءالؤه لثمل ةاطعملا )summative( ةيماتخلا

 تاسلجلا يف اورضح نيذلاو ةداملا يف نيرخآلا ةبلطلل ةاطعملا

 .)هاندأ ةدراولا 4.4 ةرقفلا رظنا( ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف ةيربخملا

 تاسلجلا اورضحي مل نيذلا ةبلطلا لك نم بلطي ،لاح يأ ىلعو

 ةءافكلا وأ ةراهملا اورهظي نأ ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف ةيربخملا

 ةيلكلا مرح يف ةدzدحم ةيربخم ةزهجأ مادختسا يف نيتبولطملا

 ينمزلا لودجلاو ةددحملا ديعاوملل اًقفو ،قحال يسارد لصف يف

 ةبلطلا ءالؤه نم بلطي صوصخلا اذه يفو .ةيلكلا هم$دقت يذلا

 جمانربلا ريدم نم ةقدصم( لامكإ ةداهش ىلع اولصحي نأ ةفاك

 نم اًيفاضإ اًبلطتم نوكت ثيحب )يميداكألا مسقلا سيئرو يميداكألا

 ةبلطلا ءالؤه اهيلع لصحي يتلا تاجردلا لzجستو .جرختلا تابلطتم

 ىلعو .تاناحتمالا سلجم اهبستحيو ةداملا يف 2020 فيرخلا يف

 ةبلطلا لصحي ىتح )IP( زاجنإلا ديق ةجرد ةداملا كلت ىطعت ،لاح يأ

 6و 5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( تابجاولاب ةصاخلا لامكإلا ةداهش ىلع

             .)8و 7و
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   ةيلكلا مرح يف ةبلطلا روضح .2

 

 هالعأ ةدراولا ملعتلاو ميلعتلا ةيجهنمو 19-ديڤوك ءابو ويرانيس ءوض يف 2.1

 ةبلطلا نم ةيلاتلا تائفلل حامسلا ةيلكلا لواحتس ،ةيلكلا امهعبتتس يذلا

 :)5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( ةيولوألا ساسأ ىلع ةيلكلا مرح يف روضحلاب

  ماعلا يسيسأتلا جمانربلا ةبلط 2.1.1

 يعماجلا مرحلا يف ةيربخم ًالامعأ بلطتت داوم يف نولجسملا ةبلطلا 2.1.2

  ةيلكلل

 سويرولاكبلاو مولبدلا يف جرخت عيراشم ءارجإب نوموقي نيذلا ةبلطلا 2.1.3

 يف يتلا تاربتخملا مادختسا مهعيراشم بلطتت نيذلاو ايلعلا تاساردلاو

 ةيلكلل يعماجلا مرحلا

 

 ةبلطلل وأ بلاطل حامسلا ةيلكلا يف ءادمعلا سلجمل زوجي ،كلذ ىلإ ةفاضإو

 ءانب ةيلكلل يعماجلا مرحلا ىلإ روضحلاب ةيلاتلا تائفلا ىدحإ ىلإ نومتني نيذلا

    :قبسم دzدحم بلطب مهمدقت ىلع

 

 نيذلا نورخآلا بالطلاو ةيلكلا يف لوألا مهلصف نوسردي نيذلا ةبلطلا 2.1.4

  .اًصاخ اًيميداكأ اًمعد نوجاتحي

  .ةقاعإلا يوذ نم ةبلطلا 2.1.5

 ةبولطملا ةينقتلا رداصملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا نوكلمي ال نيذلا ةبلطلا  2.1.6

  .مoلعتلا لجأ نم
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  روضحلا  .3

 )مولبدلاو سويرولاكبلا( ىلوألا ةيعماجلا ةساردلا ةلحرملا ةبلط لك نم عقوتي

 تاساردلا ةبلط لك نم عقوتيو %55 نع لقت ال روضحلا نم ىندأ ةبسن اوققحي نأ

 لصف يف اهب اولجس ةدام لك يف %50 نع لقت ال روضح ةبسن قيقحت ايلعلا

 ةيساردلا تارضاحملا يف روضحلا ىلع ءانب روضحلا بسن بسحتو .2020 فيرخلا

 امهيلك وأ ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف  دقعت يتلا ةيساردلا تارضاحملا وأ دعب نع

 practical( تاربتخملا يف ةيبيردتلاو ةيقيبطتلا تارضاحملا كلذ يف امب اًعم

sessions and tutorials(. ىلإ روضحلا نم ىندألا دحلا ةبسن قيقحت مدع يدؤيو 

 حاجنلل ةبولطملا ىندألا دحلا تاجرد اهيف ةبلطلا لان ول ىتح ةداملا يف بوسرلا

   .)5و 4و 3و 2و 1 ئدابملا( اهيف

   

  تامييقتلا .4

 فيرخ يساردلا لصفلا ءانثأ ةبوتكم ةيئاهن ةيلصف تاناحتما كانه نوكي نل  .4.1

 .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( 2020

 لك اًعم نالمشي ثيحب ىصقأ �دحك نيمييقت داوملا ُعيمج يوحت نأ بجي  .4.2

  .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( ةداملل ملعتلا تاجرخم

 مرح جراخ اهَءارجإ ةبلطلل نكمي ثيحب "دعب نع" تامييقتلا لك نوكت نأ بجي  .4.3

 ،ةداملا يف ملعتلا تاجرخم ىلع تامييقتلا نم صاخلا طمنلا دمتعيو .ةيلكلا

 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( اهب ةبلطلا غالبإ ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ ىلع بجيو

 .)8و

 تامييقتلا ز$كرتو .اًضيأ ةيربخملا تامييقتلا ةلاح يف دعب نع تامييقتلا ىَرْجُت .4.4

 يهو( اهريسفتو اهليلحتو تانايبلا عم لماعتلا ىلع تالاحلا هذه لثم يف

 تالاحلا يف ةيربخملا براجتلا هذه لثم نم ققحتس تناك يتلا فادهألا

  .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( ةبسانملا جئاتنلا ىلإ لوصولاو )ةيداعلا
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 مرحلا جراخ دعب نع تامييقتلا ءارجإ نوعيطتسي ال نيذلا ةبلطلل نكمي  .4.5

 اورجي نأ تنرتنإلا ةكبش يف لكاشم وأ ةينقت لكاشم ةجيتن ةيلكلل يعماجلا

    .)7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( ةيلكلا مرح يف مهو دعب نع تامييقتلا هذه

 اهيف دجوي يتلا داوملا ةلاح يفو .اًمومع ةيعامج تامييقت كانه نوكي نل  .4.6

 لثم َرابتخا ِمييقتلا ُعضو نمضي ،يعامج لمع ىلإ اًينمض ريشت ةيميلعت تاجرخم

 تالاحلا يف مدختست اًيملاع ةلوبقم تاسرامم مادختسا لالخ نم تاجرخملا هذه

  .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( ةيئانثتسالا

 يف مهئاقب لالخ نم( دعب نع اهَءارجإ ةبلطلل حيتت ةقيرطب تامييقتلا عضوت  .4.7

 وأ تاسسؤملا ىلإ اًيصخش باهذلا ىلإ ةجاحلا نود )لاثملا ليبس ىلع مهلزانم

 .)8و 7 و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( تانايبلا عمج لجأ نم ىرخألا تائيهلا

 ىلإ ةفاضإلاب ،ايلعلا تاساردلا تاحورطأ ىلع فارشإلا ةيلمع ُعَبْتَت  4.8

 .اًضيأ هالعأ ةدراولا ِتاميلعتلا مولبدلاو سويرولاكبلا يف ةيئاهنلا تاعورشملا

 يريدم تاهيجوت قفو تابلطتملاب ةبلطلا غالبإ نيفرشملا نم فرشم لك ىلعو

  .)8و 7و 6و 5و 4و 2و 1 ئدابملا( ةيميداكألا ماسقألا ءاسوؤرو ةيميداكألا جماربلا

 ليلد لالخ نم تامييقتلا نع ةصاخلا تامولعملاب ةبلطلا لك ديوزت بجي  4.9

 ميدقتلا ديعاوم عضوتو .تامييقتلا ليصافت تارصتخمو )MIG( ةداملا تامولعم

 ىلع ءانبو ،جمانربلا تاناحتماب صاخلا يميداكألا ميوقتلا ىلع ًءانب تامييقتلاو

  .)7و 6و 2 ئدابملا( فيرخلا لصفل يميداكألا ميوقتلا

 

 )ةداعإلا تاناحتما( ةيليمكتلا تاناحتمالا 5

 

 ىلع صني ام ىلع 2021 عيبر لصف يف ردصتس يتلا ةمظنألا يف ْدِرَي مل اذإ 5.1

 نيذلا )سويرولاكبلاو مولبدلا( ىلوألا ةيعماجلا ةلحرملا بالط مزتلي ،كلذ فالخ

 بلاطلا ليلد يف ةدراولا مييقتلا ةمظنأ عابتاب 2020 فيرخ لصف يف نوبسري

 اًيلصف اًناحتما ًةداع نمضتت يتلا داوملل ةداعا ناحتما ءارجإ )أ( :يف ةلثمتملا
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 اًدمتعم ةداع اهيف مييقتلا نوكي يتلا داوملا يف ليجستلا ةداعإ )ب( وأ اًيئاهن

 .)7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( طقف لصفلا لالخ ةمzدقملا لامعألا ىلع

 

 ةيليمكتلا تاناحتمالا ءارجإل مoدقتلا سويرولاكبلاو مولبدلا ةبلطل قحي  5.2

 يف ةداملا تاجرد نم %30 هتبسن ىندأ دح ىلع اولصح اذإ )ةداعإلا تاناحتما(

 هذه يف اهيلع صوصنملا روضحلا ةبسن نم ىندألا دحلاو 2020 فيرخلا لصف

 بسحتو .ةداملا يف ليجستلا ةداعإ مهيلع بجي مهبوسر لاح يفو ،ةقيثولا

 بلاطلا اهيلع لصح يتلا تاجردلا عمج لالخ نم ةداملا يف ةيلامجإلا تاجردلا

 يف اهيلع لصح يتلا تاجردلاو 50 هردق عومجم نم 2020 فيرخلا لصف يف

 يوحيو .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( 50 هردق عومجم نم يليمكتلا ناحتمالا

 .هب سانئتسالل ةلاحلا هذه نع لاثم ىلع )1( مقر قحلملا

 

 ىندأ دح ىلع اولصح )أ( نيذلا ماعلا يسيسأتلا جمانربلا ةبلطل ةبسنلاب  5.3

 ىندألا دحلا اوققح )ب(و 2020 فيرخ لصف يف ةداملا تاجرد نم %30 هرادقم

 ٍبجاوب نوُفzلكُي مهنإف ،ةقيثولا هذه يف اهيلع صوصنملا روضحلا ةبسنل

 نأش كلذ يف هنأش ةيميلعتلا تاجرخملا لك لمشي )Assignment( ٍدحاو

 نأ )ب(و )أ( نيطرشلا نوققحي ال نيذلا بالطلا ىلع بجيو .يليمكتلا مييقتلا

  .)8و 7و 6و 5و 2و 1 ئدابملا( ةداملا يف ليجستلا اوديعي

 

 يف داوملا نم ةدام يف )أ( سويرولاكبلا وأ مولبدلا ةبلط نم بلاط بسر اذإ  5.4

 كلت يف تاجردلا يلامجإ نم %30 ةبسن لقألا ىلع ققحو 2020 عيبر لصف

 وأ/و 2020 فيص لصف يف ةداملل يليمكتلا ناحتمالا ِرجي مل هنكلو ةداملا

 ىلع لصح دق ناكو 2020 فيص لصف يف داوملا نم ةدام يف بسر )ب(

 ًةصرف حَنْمُي هنإف ،ةداملا كلت يف تاجردلا يلامجإ نم %30 ةبسن ىلع لقألا

 هئاطعإ لالخ نم 2020 فيرخ لصف يف ةداملا يف يليمكتلا ناحتمالا ءارجإل

 ىلع بلاطلا لصح اذإو .ةداملل ةيميلعتلا تاجرخملا لك لمشي اًدحاو اًمييقت
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 فيصو عيبر يلصف يف ةداملا كلت يف تاجردلا يلامجإ نم %30 نم لقأ

 1 ئدابملا( 2020 فيرخ لصف يف ةداملا يف ليجستلا ديعي نأ هيلعف ،2020

 .)8و 7و 6و 5و 2و

 

 يف وأ 2019 فيرخ لصف يف داوملا نم ةدام يف اوبسر نيذلا ةبلطلا ُفzلكُي  5.5

 ،2020 فيرخ لصف يف يليمكت ناحتما ءارجإ مهل قحي نيذلاو ،قباس لصف

 نيذلا نييماظنلا ةبلطلل صصخملا يناثلا )Assignment( بجاولا ميدقتب

 2020 فيرخ لصف يف ةداملا كلت نوسردي

 

 ةمهم ةيفاضإ ةظوحلم 

 

 ةيلك تاداشرإ عاب$تا ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف نيفظوملاو ةبلطلا ىلع بجي .1

 ءابو راشتنا دض ةيئاقو ريبادتك ةمالسلاو ةحصلا صخي اميف طسوألا قرشلا

   .19-ديڤوك

 

 مدع" ةيجهنمب لمعلا فقوتي :"رارضإلا مدع" ةيجهنم يف رارمتسالا مدع .2

 اهلوعفم يرسي ال يلاتلابو 2020 فيصو عيبر يلصف يف اهب لومعملا "رارضإلا

 بلاطلا اهيلع لصح يتلا تاجردلا نأب ينعي اذهو .2020 فيرخ لصف نم ًءادتبا

 تايوتسم ديدحت يف بستحتو رابتعإلا يف ذخؤتس 2020 فيرخ لصف يف

  .ةيميداكألا جماربلا نم جرختلا تاداهش

 

 ليلد يف تدرو امك اهسفن ايلعلا تاساردلا تاداهش فينصت دعاوق ىقبت .3

 يف تارييغت يأ ثادحإ يرتنڤوك ةعماج تررق لاح يف ،لاح يأ ىلعو .بلاطلا

    .اهب بالطلا ُغzلبيسف ،ةمظنألا
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 نأو ،ةديج ةروصب مهتاساردل طيطختلاب ةبلطلا موقي نأ ناكمب ةيمهألا نم .4

 لودج مهدنع نوكي نأو ،دعب نع يرجت يتلا تارضاحملا لك روضحب وموقي

 مهتحص اولوي نأو ةلاعف ةسارد مهسفنأب اوسردي نأو ،حيحص يصخش تامييقت

 اهيلع يوطني يتلا ةلمتحملا رطاخملا مهفت بالطلا ىلعو .ةديجلا ةياعرلا

 بجيو ،ةيسفنلاو ةيندبلا ةحصلا ىلع بيساوحلا ةزهجأل طرفملا مادختسالا

 .ةيبلسلا اهتاريثأت بنجتل ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا كلذل اًقفو مهيلع

 

 .اًضيأ ةرتفلا هذه لالخ اًيلاح ةمئاقلا ةيميداكألا ةهازنلا تاسايس قzبطُت .5

 تافلاخم نع يرحتلل اًيملاع ةلوبقملا تاسرامملا نم اهريغو ةلباقملا مَدْخَتسُتو

 ثيح .تابوقعلل ةد$دحملا ةسايسلاب مراصلا مازتلالا متيسو ةيميداكألا ةهازنلا

-ديڤوك ءابو راشتنا ةحئاجل ةهباشم ةئراط عاضوأ ةجيتن ةلصاحلا تاعاطقنالا دعت

 نيذلا تالاقملا ير$وزمو عمتجملا قالخأب نيمزتلملا ريغ دارفألل اًصرف 19

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

 لامكإل يجراخ فرط نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا نإ .ةيميداكألا ةهازنلا

 ةهازنلا ةسايسل اًقرخو ةينهم ريغو ةيقالخأ ريغ ةلأسم طقف دعي ال تامييقتلا

 ،عمتجملا تايقالخأو قفاوتي ال طاشن ىلع اًعيجشت اًضيأ دعي هنكلو ،ةيميداكألا

 اوبنجتي نأ ةيمهأ انبالط حصنن اننإو .ةميخو بقاوع هل نوكي نأ كلذ نأش نمو

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

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

 .تابجاو نم هب اوفلك ام اوزجني ىتح بولطملا يميداكألا معدلا لك

 

 ةيساسأ ةينب ريفوتل ةلوقعملا تاءارجإلا لك ذاختاب طسوألا قرشلا ةيلك موقت .6

 ةعوضوملا دعب نع ملعتلا تاصنمو تامولعملا ةينقت صخي اميف ةميلسو ةنمآ

 ىخوتي نأب ،لاح يأ ىلع ،مهملا نمو .ةذتاسأو اًبالط ؛اهئانبأ فرصت تحت

 اوعقي ال ىتح دعب نع مoلعتلا ةمظنأ مادختسا ءانثأ رذحلاو ةطيحلا نومدختسملا

 .ةيناربيسلا مئارجلاو راطخألل ًةيحض
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 عم لصاوتلل ينورتكلإلا مهديرب مادختساب ةبلطلا حصنن :ةيلكلا عم لصاوتلا .7

 وأ ،ةيلكلا يفظوم نم مهريغو ،ةيميداكألا مهماسقأ ءاسؤرو ،مهتذتاسأ

 امك .تامولعملا ةينقت تامدخ ىلع لوصحلا بلطل ةيمسرلا تاباوبلا مادختسا

 ينورتكلإلا ديربلا ىلع ةيبالطلا ةربخلا بتكم عم لصاوتلا اًضيأ مهنكمي

(seo@mec.edu.om)  لاح يأ ىلع ةئراطلا تالاحلا يف مهنكمي ،ةجاحلا دنعو، 

 لمعلا مايأ لالخ اًرصع ةعبارلاو اًحابص ةنماثلا ةعاسلا نيب ةيلاتلا ماقرألاب لاصتالا

 :ةيمسرلا

 

 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 ةينقت بتكم 

 تامولعملا

  

 2.1.6 و 2.1.5 و 2.1.4 دونبلا يف ةروكذم تائفلا نم يأ ىلإ يمتني بلاطلا ناك اذإ

 لالخ نم ةيلكلاب لاصتالا هيلع بجيف ،ةيلكلل يعماجلا مرحلا يف دجاوتلاب بغريو

 مهل حومسملا بالطلل طقف حمسي .لصفنم لكشب اهنع نالعإلا متيس يتلا تايلآلا

 بالطلا ءالؤهل حمسُي .يعماجلا مرحلا يف دجاوتلاب ءادمعلا سلجم لبق نم

 راطخإ متي ،صصخم ناكم يف ةددحم ةينمز ةرتفل يعماجلا مرحلا يف دجاوتلاب

 .ةيلكلا لبق نم اهب بلاطلا
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 )1( مقر قحلم

 

 )ةداعا ناحتما( يليمكت ناحتما ميدقت دنع ةداملل ةيلامجإلا تاجردلا باسح

 

 يف بلاطلا اهيلع لصح يتلا تاجردلا عمج لالخ نم ةداملا يف ةيلامجإلا تاجردلا ُبَسْحُت

 ناحتمالا يف اهيلع لصح يتلا تاجردلاو 50 هردق عومجم نم 2020 فيرخلا لصف

 .50 هردق عومجم نم يليمكتلا

 

 :لاثم

 يداعلا يساردلا لصفلا يف بوتكم يئاهن يلصف ناحتما اهيف ةدام يهو( X ةداملا نأ ضرفنل

 دقو .2 مييقتلاو 1 مييقتلا ،2020 فيرخلا لصف لالخ نيمييقت نمضتت )ةداملا فيصوت ةقيثو قفو

 مييقتلا يف لان بلاطلا نأ ضرفنل .ةقيثولا هذه يف ةدراولا ةبولطملا روضحلا ةبسن بلاطلا ققح

 ةجردلا نوكت يلاتلابو .50 نم 19 هعومجم ام )2( مييقتلا يف لانو 50 نم 17 هعومجم ام )1(

 .ةداملا يف اًبسار كلذل ةجيتن بلاطلا نوكيو 100 نم 36 ةداملا يف بلاطلا اهلان يتلا ةيلامجإلا

 

 ناحتمالا ىلإ مدقتلا هل قحي هنإف ،ةداملا يف تاجردلا نم %30 نم رثكأ لان دق بلاطلا نأل اًرظنو

 نم ىندألا دحلا ةبتع أدبم قoبطُي ةلاحلا هذه يفو .2021 عيبر لصف يف بوتكملا يليمكتلا

 اذإو .يداعلا يساردلا لصفلاب ةصاخلا ةمظنألا قفو لصفلل يئاهنلا ناحتمالاب صاخلا تاجردلا

 33 لان هنأ يأ 50 نم بَسحُت هتجرد نإف ،يليمكتلا ناحتمالا يف 100 نم 66 ىلع بلاطلا لصح

 :يلي امك يليمكتلا ناحتمالا دعب ةداملا يف بلاطلا اهلان يتلا ةيلامجإلا تاجردلا بسحتو .50 نم

 18 حبصتف 50 نم بسحتو ،100 نم 36 :2020 فيرخ يف ةيماظنلا ةلواحملا نم ةجتانلا تاجردلا .أ

  .50 نم

 بسحتو ،100 نم 66 :2021 عيبر لصف يف يليمكتلا ناحتمالا يف بلاطلا اهلان يتلا تاجردلا .ب

  .50 نم 33  :حبصتف 50 نم

 .51 = 33 + 18 :ةداملل ةيلامجإلا تاجردلا .ج

 هنأ ىلإ ةفاضإ حاجنلل ةبولطملا ةجردلا ققح هنأل اًرظن ةداملا هذه يف اًحجان ٍذئنيح بلاطلا دعيو

     .يئاهنلا يلصفلا ناحتمالا يف ةبولطملا ىندألا دحلا ةبتع تاجرد نع ديزي ام ققح
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