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 ن4ملعملاب 01عملا صا,+ا لمعلا ق#رف

 ةي?رعلا لودلا ةقطنمل .3يلقإلا .-,ا+*فالا عامتجالا

 سرادملا حتف ةداعHو دعEُ نع ميلعتلا .- نBملعملا معد - »19-ديفوك« ةحئاج لظ .- ميلعتلا ةمزأ

  ).تاعاس 3 + شUنCرغ تيقوتب/ةمركملا ةكم( 15:00 ،2020 وينوي/نارCزح 3

 ي_ا^[لا رCرقتلا

 تاباجتسالاو نادلبلا ھجاوت U4لا تايدحتلا ةشقانمل نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرف ةياعر تحت ةيAرعلا لودلا ةقطنم ءاضعأل 34ٌيلقإ ٌعامتجا َدِقُع

ق رظن تاpجو حرط عامتجالا دpشو .)1 قفرملا( سرادملا hiإ ةدوعلاو دعُ` نع ميلعتلا مادختسا نأش` كلذو ،نQملعملاب ةقلعتملا ةينطولا
ُ

 ةيلود ىرخأو ةHرط

ثمو .ةقطنملا ~{ ةلماعلا ةيلودلا تامظنملا نم نو|راشم ا}zع wّyع
ّ

 ةيAرغملا ةكلمملاو نانبل نم نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرف ءاضعأ نوثدحتملا ل

 ةيميلقإلا رظنلا ةpجو ضرعل نQملعملا عادبإ زكرم/ميلعتلا لجأ نم ةيملاعلا ةلم�Kا تكراش امك .ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيAرعلا ةكلمملاو

 .)2 قفرملا( .ةيمو��Kا Qyغ تامظنملا رظن ةpجو كلذكو

 ةحئاجب ةلصلا تاذ ةيميلعتلا تاباجتسالل ةبس�لاب ةمpم تارابتعا| ةيلاتلا رومألا ترpظ ،ةAوجألاو ةلئسألا ةسلج لالخو ةيميدقتلا ضورعلا لالخ

  .سرادملا hiإ ةدوعلاو لافقإلا تايلمع ءانثأ ةيميلعتلا ةيلمعلاو نQملعملا معدب ةصاKLا »19-ديفو|«

 »19-ديفوك« ةحئاج بmسk سرادملا قالغإ اd+eثي تايدحت

لعتلاو ميلعتلا ىوتحم hiإ لوصولا ~{ دعاس� U4لا دعُ` نع ميلعتلا مظن ~{ ~�}zم روصق .1
ُّ

 ؛م

  ؛تن�yنإلا ةكبش` لاصتالاو ةيمقرلا ةزpجألا hiإ لوصولا .2

  و ؛مpمعدو نQملعملا بHردت .3

لعتلا مييقت .4
ُّ

  .م

 »19-ديفوك« ةحئا}z تامظنملاو نادلبلا ا^wعضو تاباجتسا

لعتلا ةرادإ مظن زCزع| .1
ُّ

لعتلا مظن نادلبلا تزّزع :م
ُّ

 دعُ` نع ميلعتلل لئادAو ةديدج تاصنمو تاباوب تقلطأ وأ/و ةحئا¥Kا لبق ي£و�yكلإلا م

لعتلاو ميلعتلا معدل
ُّ

 .»19-ديفو|« ةحئاجب ةقلعتملا سرادملا قالغإ تايلمع ءانثأ م

لعتلا ةصنم ءامنإلاو ثوحبلل يوب�yلا زكرملا قلطأ ،نانبل ~{ )أ(
ُّ

 لوصفلا لثم تامدخ رومألا ءايلوأو بالطلاو نQملعملل رفوت U4لا 34قرلا م

 ةفاضإلاب ةيل�¯او ةيلودلا ةيمقرلا دراوملا نم ةدام 3,000 نم y¬كأ مدقت U4لا ةيمقرلا ةبتكملاو ةيلعافتلا تاحاسملاو ةيضا�yفالا ةيساردلا

لعتلا ةرادإ ماظن hiإ
ُّ

 .نQينانبللا بالطلا عيم¥K هدادعإ ىرج يذلا )LMS( ثيد�Kا يفيكتلا م

ادروم 6,000 نم y¬كأ عمجو رHوطت ~{ نوملعملا م¶اس ،ةي?رغملا ةكلمملا ~{ )ب(
ً

ايمقر 
ً

 KLكأ ةمد¬y عيمج ~{ يموي مدختسم 600,000 نم 

لعتلا تاصنم
ُّ

 .ةينطولا م

فو ،ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملا ~{ )ج(
ّ

لعتلا ةHرارمتسا نامضل تارايخ ةدع تاطلسلا تر
ُّ

 تاصنملاو تاباوبلا عونتو ددع ةداHز كلذ ~{ امب ،م

 1,800,000 نم y¬كأ تامدKLا هذ¶ نم دافتسا دقو .ةيئاضفلا تاونقلاو ،بويتوي عقومو ،ةيضا�yفالا ةيساردلا فوفصلاو ،ةينطولا

 .د¶اشم نويلم 70 نم y¬كأو ،سرادملا نم ةئاملا ~{ 85و ،فرشم 11,000و ،ملعم 290,000و ،بلاط

لعتلل دشار نب دمحم جمانرب ةرازولا تزّزع ،ةدحتملا ةي?رعلا تارامإلا ةلود ~{ )د(
ُّ

 ةلود ~{ تالاصتالا ميظنت ةئي¶ عم نواعتلاب ي|ذلا م

أ يذلا ،ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا
ُ

لعتلا" جمدي ثيح ،2012 ماع ~{ َقِلط
ُّ

 لاصتاو ةيكذلا ةزpجألا مادختساب 34يلعتلا ماظنلا ~{ "ي|ذلا م

لعتلا تاصنم نم ديدعلا Qyفوت ىرج ،كلذ i¿ع ةوالعو .ع`ارلا لي¥Kا ةينقتب تن�yنإلا
ُّ

 ةيلودلاو ةينطولا تن�yنإلا ةكبش wyع ھلولحو م

 ،Mc Graw Hill لِ¶ ورغ كمو ،LMS سإ مإ لاو ،Learning curve فQyك غنÈنQyلو ،Qy Edushareشويديإ كلذ ~{ امب ،بالطلاو نQملعملل

 .Matific كيفيتامو ،Twig غÓوتو

 نم تامدKLا يمدقم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةينطولا تاطلسلا عم ميلعتلا تارازو تنواع� :ي�بشلا ط?رلاو ةز�جألا ��إ لوصولا .2

 ~{ تن�yنإلا ةكبش` لاصتالاب قلعتت ل|اشم م}×دل نيذلا بالطلل ةيميلعتلا دراوملا hiإ لوصولل ةيناجم تن�yنإ ةكبش Qyفوتل صاKLا عاطقلا

 ةزpجألاب بالطلا ،ةيل�¯ا ةيKLQyا تايعم¥Kاو تامظنملا عم ةكارشلاب ،تارازولا تدّوز امك .ةيئانلا قطانملاو ةمور�¯ا ةيل�¯ا تاعمت¥¯ا

  .ةمزاللا ةينو�yكلإلا
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 لوصولا نم م}zيكمتل بالطلا عيم¥K ةيناجم تن�yنإ ةكبش Qyفوتل ةينطولا تالاصتالا ةرازو عم ميلعتلاو ةيب�yلا ةرازو تنواع� ،نانبل ~{ )أ(

ثب امك .ةيميلعتلا دراوملا hiإ
ّ

اسرد 350 ءامنإلاو ثوحبلل يوب�yلا زكرملا 
ً

اينوHزفلت 
ً

اموي 41 ةدمل 
ً

 ةينطولا ةانقلا i¿ع عيباسأ 10 ىدم i¿ع 

  .ا}Øلإ لوصولا نQملعملاو نQملعتملا عيم¥K نكمي U4لا ةماعلا

Ùب ،ةي?رغملا ةكلمملا ~{ )ب(
ّ

اسرد 59 ،ي�بشلا طAرلا فعض بÚس` ،ةرازولا ت
ً

 عم تنواع� امك ؛يموي ٍل�ش` ةينطولا نوHزفلتلا تاونق i¿ع 

 .نوHزفلتلا وأ تن�yنإلا ةكبش hiإ لوصولا صرف مادع£ا وأ فعض نم نوناعà نيذلا بالطلل ا}ßحاتÞو داوملا ةعابطل رش�لا رود

 نم نوناعà نيذلا بالطلا نQكمتل ي£ا¥¯ا تن�yنإلا Qyفوتل تالاصتالل ةينطولا ةكرشلا عم ةرازولا تنواع� ،ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملا ~{ )ج(

 عم ةيدوعسلا ميلعتلاو ةيب�yلا ةرازو تنواع� امك .ةيميلعتلا دراوملا hiإ لوصولا نم ةمور�¯ا ةيل�¯ا تاعمت¥¯ا ~{ لاصتالا ~{ ل|اشم

اQyخأو .ةزpجألاب نQمور�¯ا بالطلا دHو�âل 1لفا�ت ةسسؤم
ً

الوصف ترفوو ،ةانق hi 20إ 14 نم ةيئاضفلا تاونقلا ددع ةمو��Kا تداز ،
ً

 

 .نQمور�¯ا بالطلل ةيضHوع� ةيسارد

لعتلل دشار نب دمحم جمانرب نم ٍءزجك تن�yنإلاب لاصتالا لبسو ةزpجألاب نوملعملا دِّوُز ،ةدحتملا ةي?رعلا تارامإلا ~{ )د(
ُّ

خو .ي|ذلا م
ُ

 صِّص

 قطانملا ~{ لاصتالا لئاسم تائيpلا هذ¶ ترّسà ،تالاصتالاب ةينعملا تاطلسلا عم لمعلا لالخ نمو .O4قتلا معدلل نخاس طخ مpل

 نأ ةقيقح i¿ع ًءانب ةينو�yكلإ ةزpجأ بالطلا عيمج ىقلت دقو .ةفيعض تن�yنإ ةكبش وأ تن�yنإ ةكبش ا}Øف دجوت ال U4لا ةديد¥Kا وأ ةيئانلا

لع� ةزpجأ لعفلاب م}×دل نا| 12-9 فوفصلا ~{ بالطلا
ُّ

Ùب ،كلذل ليدبكو .ةحئا¥Kا لبق م
ّ

اضيأ تارازولا ت
ً

اسورد 
ً

 تاونقلا مادختساب 

 .تن�yنإلا hiإ لوصولا ةينا�مإ مpل رفوتت ال نيذلا بالطلا ةمدKL ةيئاضفلا

 

لعتلا لولح مادختسا i¿ع نوملعملا بِّرُد :م�معدو نdملعملا بCردت .3
ُّ

لعتلاو ميلعتلل ةديد¥Kا قرطلا عم فيكتلاو ةينو�yكلإلا م
ُّ

 تارازو åiس�و .م

  .دعُ` نع ميلعتلل ةليدب تايجيتا�yسا فاشكتسا ةلصاوم hiإ ميلعتلا

لعتلا ةصنم مدقت ،نانبل ~{ )أ(
ُّ

 كلذ ~{ امب ،نQملعملا ةدعاسمل تامدKLا نم ديدعلا ءامنإلاو ثوحبلل يوب�yلا زكرملل ةع`اتلا ةديد¥Kا 34قرلا م

كر امك .نومدختسملا ا}æ دش�yسU4 àلا ويديفلا عطاقم
ّ

 معدلاو نيدلاولل ةيسفنلا ة�çلا i¿ع صاخ ٍل�ش` ءامنإلاو ثوحبلل يوب�yلا زكرملا ز

 ~êامتجالا لصاوتلا لئاسو i¿ع ءامنإلاو ثوحبلل يوب�yلا زكرملا تاباسح فلتخم i¿ع ةروش�ملا ةQyصقلا مالفألا لالخ نم امpل èé4فنلا

 حتف ةداعإ نم hiوألا ةلحرملا لالخ نQملعتملاو نQملعملا لمشìل عسوتìس ىرخأ ةطش£أ زكرملا ّدعأو ،)ي�بشلا عقوملا ،H�yوت ،كوبسÈف(

 .سرادملا

 ضعبب ةناعتسالا لالخ نم كلذ زHزع� ىرجو ،نQملعملا معدل ةمزألا لالخ ةيبعشلا ةدعاقلا ىوتسم i¿ع تادايق ترpظ ،ةي?رغملا ةكلمملا ~{ )ب(

لعتلا تاعمتجم ومن hiإ كلذ ىدأو .م}ðالمز نQب ءاwyخ وأ ةيعجرم تايصïLك لعفلاب نQملعملا
ُّ

 ٍّدح i¿ع ةيمسرلا Qyغو ةيمسرلا - ñ4ملا م

لعتلا ليpسìل - ءاوس
ُّ

 .م}zيب ام ~{ نواعتلاو نارقألا نم م

أ ،ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملا ~{ )ج(
ُ

 مادختساب ،دعُ` نع ميلعتلا كلذكو ،تن�yنإلا ةكبش wyع ميلعتلا ميدقت ~{ نQملعملا معدل بHردت يرج

اضيأ بHردتلا لمش امك .ةينو�yكلإلا تاصنملا
ً

  .بالطلل دعُ` نع مييقتلا نأش` تاميلع� 

لعتلا i¿ع نQملعملا بHردت ةرازولا تأدب ،ةدحتملا ةي?رعلا تارامإلا ةلود ~{ )د(
ُّ

ن كلذ عمو ،2012 ماع ~{ ي|ذلا م
ُ

 تايجيتا�yسا i¿ع بHردت ذِّف

 رHوطتلا رمتساو .سرادملا قالغإ نم طقف عوبسأ لبق ةصاKLاو ةماعلا سرادملا ~{ سرادملا ةداقو نQملعملل دعُ̀ نع ميلعتلاو 34قرلا ميلعتلا

 ھمييقتو هذيفنتو دعُ̀ نع ميلعتلا طيطخت كلذ ~{ امب ،ىرخأ ةصصختم تالاجمو ة�çلا لاجم ~{ نQملعملا بHردت لمشو ةمزألا لالخ ñ4ملا

 نم ديدعلا لي¶أت i¿ع ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلود تصرح ،ةيكذلا دمحم نب نادمح ةعماج عم ةكارشلاAو .عوبسألا ~{ ةدحاو ةرم

املعم حبصت فيك" ةيناجم ةرود لالخ نم ةقطنملا ~{ نQملعملا
ً

  ."ةعاس 24 لالخ تن�yنإلا i¿ع 

 لغاوشلا wyكأ دحأ ھفصوب مييقتلا زwyي ،ةيساردلا òóانملا ~{ تاليدع� ا}zع تجتن ميلعتلا ~{ ةئجافم تالوحت hiإ تدأ ةمزألا نأ امب :مييقتلا .4

  .نادلبلا نم ديدعلل ةبس�لاب

 دامتعال ةيعادبإ را�فأ حرطو ةيفاضإ تارامثìسا ôõ حا�yقا ىرج ،ةدّحوملا تاناحتمالا hiإ ةفاضإلاب ،ةي?رغملا ةكلمملاو نانبل ~{ )أ(

 زHزع�و ةلادعلا نامضل ~¿مأتلا Qyكفتلاو يدقنلا Qyكفتلاو عادبإلا كلذ ~{ امب ىرخألا تاراpملاو تاردقلا مييقتل ةليدب مييقت تايجيتا�yسا

  .عيم¥öل فاصنإلا

 نيذلا رومألا ءايلوأ عم نواعتلاب ،بلاطلاو ملعملا نQب رشابملا مييقتلا و¶ لوألا .نQل�ش مييقتلا ذختا ،ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملا ~{ )ب(

طضا
ّ

 U4لا ةينطولا تاناحتمالا و¶ ي£اثلاو .ةباتكلاو ةءارقلا لثم ةددحم تاراpم مييقتل ،ةع`اتملاو لصاوتلا ليpس� ~{ é4÷اسأ ٍرودب اوعل

   .ضعبلل طقف نآلا ةحاتم ا}zكلو بالطلا عيم¥K ترخأت

 
أ ةي()خ ةسسؤم 1

ُ
ايلام ن)مور:9ا بالطلا معدل ت/ش-

ً
 AB حاجنلا ةلصاومل ةيدوعسلا ةماعلا سرادملا AB اN:ع لوصQR بسانملا ميلعتلا. 
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  .اpل ططخم و¶ ام قفو ةHزا�yحا تاءارجإAو ةددحم زكارم ~{ ةينطولا تاناحتمالا ىرجت ،ةدحتملا ةي?رعلا تارامإلا ~{ )ج(

 ةيماتخ تاظحالم

اددع ةيميدقتلا ضورعلا تشقان
ً

ن U4لا ةيجولونكتلا لول�Kا نم 
ُ

 مسìت ليصافتلا نأ ديب .تن�yنإلا ةكبش i¿عو دعُ` نع يرطُقلا ديعصلا i¿ع تذِّف

 صاKLا لمعلا قHرفل ةيداشرإلا ةركذملا ~{ تشقون U4لا ةعبسلا داع`ألا ~{ درو امكو .مpمعدو م¶دادعÞو نQملعملا بHردت قمعو قاطن نأش` ةيدود�¯اب

لعتلا hiإ لاقتنالا ~{ ةQyبك ةدعاسم hiإ نوملعملا جاتحيس ،سرادملا حتف ةداعإ نأش` نQملعملاب O4عملا
ُّ

 نع ميلعتلل ىرخأ تاي¥ûنم مادختساو ي£و�yكلإلا م

 i¿ع نQملعملا لوصح نامضل ةديفم سرادملا hiإ ةدوعلا نأش` نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل ةيداشرإلا ةركذملا سكع� U4لا دودرلا نو�تسو .دعُ`

لعتلا رارمتسا نامضل معدلاو فراعملاو تاودألا
ُّ

 .ديج ميلع� ميدقتو م

 لوانت امك .نQينpمك مpقوقحو ،لمعلا فورظو ،èé4فنلا معدلاو ،م}þ�ßو نQملعملا ةمالس كلذ ~{ امب سرادملا hiإ ةدوعلا بناوج عامتجالا شقان امك

اضيأ عامتجالا
ً

 hiإ نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرف ةوعد ~{ هديكأت ىرج يذلا وحنلا i¿ع ةاواسملل ةمعادلا تايجيتا�yسالا ~{ نQملعملل يرو�¯ا رودلا 

 كلذكو سرادملا hiإ ةدوعلا نأش` نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل ةيداشرإلا ةركذملا ~{ رظنت نأ نادلبلل نكمHو .نQملعملا نأش` تاءارجإ ذاختا

 .دراوملاو حئاصنلاو تاداشرإلا i¿ع لوص�öل سرادملا حتف ةداعإ نأش` سرادملا ةداقل نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرف تاودأ ةعومجم

ادانìساو
ً

ق ةلثمأ hiإ 
ُ

لعتلاو ميلعتلا ءارجإ ةيفيك ~{ Qyكفتلا ةداHزل ةصرف ةحئا¥Kا حيìت ،ةفلتخم ةHرط
ُّ

�و .مييقتلاو م
ُ

 قايسلل ةقيقدلا تامولعملاو تانايبلا ّدع

الماع O4طولا
ً

ايسÈئر 
ً

لعتلا ةHرارمتسا نامض فد}æ كلذو ،نQملعملا راودأ ديدحتل دعُ̀ نع ميلعتلل ةلاّعف رطأو تاسايس عضوو تايدحتلا مpف ~{ 
ُّ

 لالخ نم م

 دHزت نأ اpل ~ÿب�ي الو ؛ةيديلقتلا ميلعتلا جذامن hiإ نادلبلا صو�ن hiإ ايجولونكتلا مادختسا يدؤي الأ ~ÿب�ي ،كلذ عمو .لئاسولا نم هQyغو دعُ` نع ميلعتلا

  .نQملعملل ñ4ملا لالقتسالا ~{ ةقثلا ةيمنت باسح i¿ع رارقلا عنص ةيلمع زِكرمُتل تانايبلا hiإ دنìس� U4لا جذامنلا مادختسا تاعزن نم

ق é4!ُمللو
ُ

امد
ً

اضيأ نادلبلا زكرت دق ،
ً

 ا}ßلص ثيح نمو ،ةيلا�Kا فعضلا طاقن i¿ع ةمئاقلا تايجيتا�yسالا فلتL¯ )ليصفتلاب( ةيلاملا راثآلا زاربإ i¿ع 

  .سرادملا حتف ةداعإل نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل ةعبسلا داع`ألا عم $é#امتت U4لا ةينطولا تاHولوألاب

ارود نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرف يدؤHو
ً

اما¶ 
ً

 قيس�تلا دوpج كلذ لمشÓو .سرادملا hiإ ةدوعلا ةيلمع ~{و »19-ديفو|« ةمزأ قايس ~{ نQملعملا معد ~{ 

طضي U4لا كلتو نQملعملا تاردابم فلتخم نQب و�س£ويلا اpلذبت U4لا
ّ

فوي ،كلذ i¿ع ةوالعو .نQملعملا لاجم ~{ نQلماعلا ءا|رشلا فلتخم ا}æ عل
ّ

 ةفرعملا زكرم ر

اعدوتسم عسوألا ميلعتلا عمتجمو نادلبلا ءاضعأل  نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل ع`اتلا ديد¥Kا
ً

اHزكرم 
ً

 ~å£اصل سÓردتلاو نQملعملل ةدي¥Kا دراوملل 

 .سÓردتلاو نQملعملا لوح ةلدألا hiإ ةدنìسملا ثوحبلاو لضفألا تاسرامملاب ةيارد i¿ع اولظي ي�ل نQملعملاو تارارقلا ~å£اصو تاسايسلا

 

 ةيميeافم ةركذم :1 قفرملا

 ةمدقمو ةيساسأ تامولعم

طع� ~{ »19-ديفو|« ةمزأ تÚّبس�
ُّ

ادلب 194 وحن تقلغأ ثيح ،ةقوبسم Qyغ ٍةقHرطب ميلعتلا ل
ً

ثأ يذلا رمألا ،اpسرادم 
ّ

 نم ذيملت رايلم 1.58 وحن i¿ع ر

 ةئÈب ~{ ديج ميلع� Qyفوت ةلصاومل ةعÓرس تاءارجإ ذختت نأ تامو��Kا i¿ع نQّع� دقو .يوناثو ي%ادتبا ملعم نويلم 63 نم y¬كأو ةيساردلا فوفصلا عيمج

 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب ةلصتملا تاراpملا hiإ نQملعملا نم Qyثكلا رقتفي ثيحو ،رشابملا سÓردتلا قئارط ةلصاوم نكمملا نم دعà مل ثيح ،ةديدج

 .ئراوطلا تالاح ~{ ميلعتلاو دعُ` نع ميلعتلاو

لعتلا ةHرارمتسا نامضل ةفلتخم Qyبادت تامو��Kا تدمتعا ،سرادملا قالغإ تايلمع لاوطو
ُّ

 تاقوعملا ھيلمت امب فرصتلا كلذ عبìتسا ،تالا�Kا ضع̀ ~{و .م

 Qyبك ٍل�ش` نQملعملا رود لوحتÈس ،سرادملا حتف ةداعإل نادلبلا طيطخت عمو .ةينو�yكلإ ةزpجأ وأ ي�بش طAر hiإ راقتفالا لثم ،ةيساسألا ل|ايpلاب ةطبترملا

ارمأ ةHوب�yلا م}'wyخو نQملعتملا تاجايتحاب نQملعملا ةفرعم نو�تسو .ةيناثلا ةرملل
ً

ثأت امك .سرادملا حتف ةداعإل تاباجتساو ططخ عضول ةيم¶ألا غلاب 
ّ

 ر

اينpم ةمزألاب مpسفنأ نوملعملا
ً

ايصL)و 
ً

 i¿ع ةردقلا تايجيتا�yسا ميمصت دنع م}Øلثممو نHQوب�yلا نpQجوملاو نQملعملا تاوصأ hiإ عامتسالا بجي ،كلذل .

 .قايسلل ةيعارملا فيكتلا

ا|اردÞو
ً

 تامو��öل ةيلاتلا تسلا ةيسÈئرلا لئاسرلا i¿ع ددش� نQملعملا نأش` تاءارجإ ذاختال ةوعد نQملعملاب O4عملا لمعلا قHرف قلطأ ،تايدحتلا هذpل 

  :ميلعتلا ~{ ة�öصملا با�þأو

 ؛روجألاو فئاظولا i¿ع ظاف�Kا •
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 ؛مp¶افرو م}ßمالسو نQملعتملاو نQملعملا ة�çل ةHولوألا ءاطعإ •

 ؛»19-ديفو|« ةحئا¥K ةيميلعتلا تاباجتسالا ةغايص ~{ نQملعملا كارشإ •

 ؛نQَمئالملا ñ4ملا بHردتلاو معدلا Qyفوت •

  و ؛ةيميلعتلا تاباجتسالا ميمص ~{ فاصنإلا موpفم عضو •

 .تادعاسملا ميدقتب ةقلعتملا تاباجتسالا ~{ نQملعملا كارشإ •

 .3يلقإلا عامتجالا فادeأ

 ،تاجايتحالاو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تادد�¯ا نQب تاتوافتلا بÚس` »19-ديفو|« ةمزأل ةيميلعتلا تاباجتسالا ت�يابت ،ةيAرعلا لودلا ةقطنم ~{

 نQملعملا ءادأ رHوطتل ةينو�yكلإ جمارAو ،ةيمقر òóانمو ،ي£و�yكلإلا ميلعتلل مظن ةقطنملا ~{ نادلب ةدع ىدل نا|و .ةينطولا ةيتحتلا ةي�بلاو ،دادعتسالاو

الإ .ةحئا¥Kا راشìنا لبق ةيميلعتلا اpمظن راطإ ~{ نQينpملا
ّ

 hiإ لوصولاو ،تالاصتالاو تامولعملا تايجولونكتب قلعتت تايدحت ھجاوت نادلبلا مظعم نأ 

لعتلا
ُّ

 ئراوطلا تالاح ~{ ھمييقتو هQyسÈتو تن�yنإلا ةكبش wyعو دعُ` نع ميلعتلا Qyفوتل ةيسÓردتلا تائيpلا دادعتساو ،رشابملا ي+وسا�Kا لاصتالاب م

 نورجاpملا لامعلا كلذ ~{ امب ،ةمور�¯ا ةيل�¯ا تاعمت¥¯ا ~{ نا�سلا نم Qyبك ددع ا}×دل نو�ي وأ تاعاâ,لا نم نادلبلا ي£اع� ،تالا�Kا ضع` ~{و .تامزألاو

لعتلا ~{ رئاسKLاو ةي�çلا رطاL¯ا مL-تت ثيح ،نوشمpملا بالطلاو
ُّ

  .نQملعتملاو نQملعملل ةبس�لاب هافرلاو معدلاو ةمالسلا مادع£او م

ن دقو
ُ

ِظ
ّ

 ،2030 ماع $Uح ميلعتلا لامعأ لودج راطإ ~{ ،نQملعملاب O4عملا ~hودلا لمعلا قHرف لبق نم ةيAرعلا لودلا ةقطنمل é4.ا�yفالا 34يلقإلا عامتجالا م

 :~¿ي ام ~{ عامتجالا فاد¶أ تلثمتو .2020 وينوي/نارHزح 3 ~{ ةحودلا ~{ و�س£ويلا بتكمو توQyب ~{ و�س£ويلا بتكم نم ٍمعدب

 ،»19-ديفو|« ةحئا¥K ةيميلعتلا تاباجتسالا ميمصت ءانثأ سÓردتلاو نQملعملاب ةقلعتملا اياضقلا ة¥Kاعم ~{ نادلبلا اppجاوت U4لا تايدحتلا مpف •

 و ؛ا¶Qyغو ،~êامتجالاو èé4فنلا معدلاو بHردتلا كلذ ~{ امب ،نQملعملا معدل ةدعاولا تاسرامملا لدابت •

 .سرادملا حتف ةداعإب ةطبترملا صرفلاو تايدحتلا i¿ع ءوضلا طيلس� •

 :~¿ي ام ا}ßيطغ� نQعتي U4لا ةيسÈئرلا ةلئسألا ضع` تلمشو

  ؟ةَّيلعافلاب مسìي تن�yنإلا ةكبش wyع/دعُ` نع ميلع� ميدقتل ةمدKLا ءانثأ نQملعملل نQْيفا�لا معدلاو بHردتلا Qyفوت تامو��Kا نمضت فيك •

  ؟ةيمقرلا ايجولونكتلا مادختسا ~{ نQملعملا معدو ةينو�yكلإلا تاصنملا رش£ ~{ ميلعتلا ةمظنأ دادعتسا ىدم ام

 ؟ھمادع£ا وأ تن�yنإلاب لاصتالا فعض نم ي£اع� U4لا قطانملا ~{ نولمعà نيذلا نQملعملا تامو��Kا معدت فيك •

 معدت نأ تامو��öل ~ÿب�ي فيك ؟تاباجتسالا ~{ وحن لضفأ i¿ع نQملعملا كارشإ ةيفيكو سرادملا حتف ةداعإل ةحاتملا صرفلاو تايدحتلا ~2 ام •

 ؟ةيصïLلاو ةينpملا م}'اجايتحا ةيبلتل نQملعملا

 ةيفاقثلا تايلقألاو ،ةقاعإلا يوذ نم نQملعتملاو ،تايتفلا لثم( نا�سلا نم ةفيعضلا تائفلا ~êارت U4لا اpل ططL¯ا وأ ا}æ لومعملا Qyبادتلا ام •

لعتلاو ميلعتلا ~{ فاصنإلا نامضل )نيدرشملاو ،ةHوغللاو
ُّ

 ؟برسìلا نم فيفختلاو م

 

 .نdملعملاب .�عملا صا�zا لمعلا قCرف ھمظني يذلا ةي?رعلا لودلل .3يلقإلا عامتجالا �� نdثدحتملا ةمئاقو ةيكبشلا ةيساردلا ةقل�zا ةدنجأ :2 قفرملا

 تقولا دنبلا

 قئاقد 5 ةمدقملاو بيح�yلا

 O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل كراشملا سÈئرلا ،سريدملا نمحرلا دبع .د :سÈئرلا •

 ةيAرعلا ةكلمملا ،ميلعتلا ~{ Qâمتلاو ةدو¥öل 34يلقإلا زكرملا ماع ريدم ،نQملعملاب

 ةيدوعسلا

 O4عملا صاKLا لمعلا قHرف لامعأ ضرع

 نQملعملاب

 قئاقد 10

 ،نQملعملاب O4عملا صاKLا لمعلا قHرفل ةكراشملا ةسÈئرلا ،نسوف ي�اe د+dغ ةديسلا •

 جHوy,لا ،ةيملاعلا ثوحبلاو ميلعتلاو ة�çلا ةرادإ ،ميلعتلا مسق ةسÈئر
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 نادلبلا روظنم

ق براجت 4-   
ُ

 ةHرط

 )كراشم ل�ل قئاقد 5( ةقيقد 20

 ةرازو ليكو ،لبقملا زCزعلا دبع نب دمحم روتكدلا :ةيدوعسلا ةي?رعلا ةكلمملا •

 .ميلعتلا ةرازو ،ماعلا ميلعتلل ميلعتلا

 .رHوطتلاو ةHوب�yلا ثوحبلا زكرم ،دراوملا زكرم ةريدم ،�zاص اماس| ةديسلا :نانبل •

 ةيب�yلا ةرازو ،ةعوم¥¯ا ةريدم ،ديشر ةصح ةديسلا :ةدحتملا ةي?رعلا تارامإلا •

 .ميلعتلاو

 .تÈنزت ةHريدم ،ةيQâلجنإلا ةغللا ةفرشم ،يدا�لدإ ة+dمس ةديسلا :ةي?رغملا ةكلمملا •

 Qyغ تامظنملا نم تالخادم

 ةيلودلا ةيمو��Kا تامظنملا/ةيمو��Kا

 قئاقد 5

 عادبإ زكرم سسؤمو ريدم ،ميلعتلل ةيملاعلا ةلم�Kا سÈئر ،حابص تعفر ديسلا •

 نQملعملا

 ةقيقد 45 تاشاقنو ةAوجأو ةلئسأ

 قئاقد 5  ةيماتخ تاظحالم

 .توQyب ~{ و�س£ويلا ،جماwyلا ي%اصخإ ةQyبك ،وكس¡جروج ارامكاد ةديسلا •

 


