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 میلعتلا ةدوج نامضو يمیداكألا دامتعالل ةیناُمعلا ةئیھلا
  

 

  تاظحالمو تاحورطب مدقتلل ةماع ةوعد
 

"ش
َّ

 NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج قيقدت قCرف ميلعتلا ةدوج نامضو 89يدا6ألا دامتعالل ةينامعلا ةئي(لا تل

 ةيلمعل عضخت نامع ةنطلس WX YXاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةفا6 نأب املع ،ةينقتلا ة.ركسعلا ةيل$لاب ماعلا

 هذl ةدوج نع رو(مhiا عالطإ Weإ قيقدتلا ةيلمع فدabو .ةماعلا ةيسNسأتلا ا(جمارب ةدوج قيقدت

 ميلعتلا YX ةيصصختلا جماHIلا YX طارخنالل ةبلطلا ةئيre abع تاسسؤملا هذl ةدعاسم كلذكو .جماHIلا

 ةلماش ةيتاذ ةسارد ءارجإب تاسسؤملا مايق ماعلا NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج قيقدت ةيلمع لمشvو .WXاعلا

 ةعجارم ةيلمع ا(عب�ت ،ماعلا NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج قيقدتب ةصا�hا ةيتاذلا ةساردلا ةقيثو Weإ P9{فت

�راخ قيقدت قCرف ا�b موقي ةيجراخX vو .89يدا6ألا دامتعالل ةينامعلا ةئي(لا ھل"شvةعجارملا ةيلمع رفس 

lرقت رش� نع هذCلا ةدوج قيقدت رHIسأتلا جمانNOP9 ماعلا.  
 

 لوح مabاظحالم ءادبإل ن�مت(ملا لWe 6إ ةحوتفملا ةوعدلا هذl ھجوي ھنإف ،قيقدتلا قCرف لمع نم ءزجكو

 نو"ت نأ reع ةينقتلا ة.ركسعلا ةيل$لاب ماعلا NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج قيقدتب ةلصلا تاذ لئاسملا

 :ةيلاتلا طورشلل ةيفوتسم مabاحورط
 

gargi-( ي�و�Iكلالا دـــCرـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا قــــــــــــــــCرط نع غوش6 45راج /ةلضافلا Weإ حرطلا لاسرإ متي نأ •

@oaaa.gov.omRD( YX هاصقأ دعوم )م2202 ريا?<ف 71(.  

 املع .ھب لاصتالا ناونعو ھلمع نا"مو ،ھتفيظوو ،ھب مدقتملا ص�¥لا مسا حرطلا نمضتي نأ •

 وأ تاحورط يأ YX قCرفلا رظني نلو .ةمات ةCّرس¨ ا(عم لماعتلا متNس تامولعملا هذl نأب

  .ردصملا ةلو(جم تاظحالم

 قCرف عم فتا(لا قCرط نع ةلباقمب مايقلل دادعتسا reع حرطلاب مدقتملا ص�¥لا نو"ي نأ •

  .اCرورض كلذ قCرفلا ىأر اذإ قيقدتلا

 دعاسv نأ نكمي 9®لاو ،ةينقتلا ةCركسعلا ةيل"لا لمع نم بناوج تاحورطلا هذl لوان�ت نأ •

 .ةيل"لا هذYX l ماعلا NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج لوح تاجات¯تسا Weإ لصوتلا reع قيقدتلا قCرف

 نل قيقدتلا قCرف نأ ثيح ،حرطلا اذl ھنمضتي ءاعدا يأ معدت ةقيقد ةلدأ نمضتت نأ دب الو

 .رابتعالا ن�ع¨ ةمعدملا �Iغ وأ ةم³bملاو ةضماغلا تاءاعدالا وأ تاحCرصتلا ذخأي
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لظت حرطلا ىوتحم نو"يال نأ •
ّ

ام
ً

ايص�¶ 
ً

 YX نيددحم اصا�¶أ فدb·سv ةيدرف ىو"ش وأ 

اضّوفم سNل قيقدتلا قCرف نأ ذإ ،ةسسؤملا
ً

لظتلاو ىوا"شلا YX رظنلل 
ّ

 .ةيص�¥لا تام

 ¿¾ث�سvو ،)A4 مºiب ةدحاو ةقرول ن�(جو يأ( ةمل6 فلألا حرطلا تامل6 ددع زواجتيال نأ •

 .ديدحتلا اذl نم حرطلل ةبحاصملا نئارقلاو ةلدألا

 

 ةدافتسالا Weإ ÀeسNس قCرفلا نأ ثيح ،ةمات ةCرس¨ تاحورطلا هذl عيمج عم قيقدتلا قCرف لماعتNسو

 ماعلا NOP9سأتلا جمانHIلا ةدوج قيقدت ضارغأل تاظحالملاو تاحورطلا هذYX l ةدراولا تامولعملا نم

  .اlردصم نع فشكلل دَمعÃ نلو ،طقف

 

 اءزج نو"يس كلذ نإف ،تاحورطلا هذl ا�Ilثت 9®لا عيضاوملا دحأ YX ثحبلا قيقدتلا قCرف ررق لاح YXو

 نل قيقدتلا قCرف نأ امك .ةنيعم ىو"ش ليصافت YX اضوخ سNلو ،WXامجإ وحن reع قيقدتلا ةيلمع نم

   .تاحورطلا هذ�b ن�مدقتملا reع دري

 

 اb·بلطل نكمي ،صوص�hا اذ�b ةينقتلا ةCركسعلا ةيل"لا تادادعتسا لوح تامولعملا نم دCزمللو

 ي�و�Iكلإلا ديHIلا وأ )22091133( مقر فـــــــــتاre lع LMNOدلا دمحأ /روتكدلاب لاصتالا اÆbفظومو

.edu.omahmed.disi@mtc . ع ةباجإللوre دامتعالل ةينامُعلا ةئي(لا صوصخب ةماعلا تالؤاس�لا 

 لاصتالا نا"مإلاب ،ةماعلا ةيسNسأتلا جماHIلا ةدوج قيقدت ةيلمع وأ ميلعتلا ةدوج نامضو 89يدا6ألا

 ي�و�Iكلالا عقوملا ةراCز وأ 24121629 فتا(لا مقر reع ،YXوعلا فسوي /لضافلاب

  .www.oaaa.gov.om :ةئي(لل
 
 


