
1/3  

  ححتتففيي  االل  .ددععبباالل  تتااقاييسس  ييفف    ةةااصصخخ٬،  ههتتذذتتااسسأأبب  ذذييلتلماا  بطرر  موااصلة  لىعع)ميييلتعلاا (  ييججووغغااددييبباالل  ررااررممتتسسااللاا  ددععيیسا
   .فةختلمم  للااأأشكبب  مائئااقق  ممللععتتللااوو  سةرردداالمبب  ااططببتتاااالر  لليیظ  .ةةددييددجج  للعط  ةةررفت  سةررددلماا  لقااغغاا

ذذ  ييلمتت  ججااتتيیح  .االل  أأمم  تتننأألنتراابب  للصاتتاا  ههلل  ننااكك  أأ  غوجي٬،ااددييبباالل  ررااررممتتاااالس  ذذااهه  ننمم  ذذييلمتت  للككدد  ييففتتيیس أأنن  ووهه  ممههأأللاابب  
 مهھللععمم  ننمم  للكك  صصرريیح  .تتقنيیاتتللااوو  ددررااوولمااكك  االلتتمماا  ننمم  يینهھككممتت  ييففةة  ددععلمسااا  ىىاالل  للووأأللاا  ككللاالس

 االل  ييكك  تعلماالل  من  ذذييلمتت  للككدد  ييففتتسسيي  أأنن  لىعع  يیةننططوواالل  يیةببررتتاالل  ششتتمف  ووللحح  اائرةةدداالل  رريیقففوو  ههتتررسسددمم  ررييددمم  ووأأ  وومديیرةة
 .ااترففددللااوو  ررسيیةددلماابب  تتلكاا  ىىللاا  ووععججررللاابب    ههتتللااحصمم  دديیفق

 :  بلةاالمق  مموويي  41  للاا  ناءثثأأ  )ههددااددأأجج  أأوو  ااقهھففرر(  يینررااآآلخ  عن  ااددييععبب  ططاععتتمسللاا  ررددقق  للظظيي  أأنن  ) ممككتتننبباا  ووأأ(  كمننبباا  على
 .فةلمختلاابب  تتلكاا  ةةءااررلق  ةةددييمف  صةررففةة  ررتتاالفهه  ذذهه  ننووككتت  دد٬،ييككأأتتبالل

 .)نتيبباا  أأوو(  ييننبباا  ااههبب  سسرردديي  ييتتللاا  ةةسسررددممللاارر  ييددمم  ووهه  للووأأللاا  ييررووااححمم  نن◌ ّ     أأررفف  ععأأ -
 .ةةسسررددممللاا  ىىددلل  ننييددووججووممللاالل  ييممااللاا  ننااووننععوو  ييففتتااهه  ممققرر  ةةييححللااصصوو  ةةححصص  ننمم  ددكك◌ ّ   أأتتأأ-  
  باررااأألخلىعع  لطالعإإلل  (ههييللعع  ررففووتت  سةررددلمااتت  ننااككاا  ذذاا)  (ENT)  قميرراالل  سةررددلمااء  ضافف  ااذذككووتت  االلسسااررلماا  ااممظظتتنناابب  ببققأأتر-    
  االعططإللل  جهھةللوواا  (ةةببااييننللاا)  ةةييممييددااككأأللاا  يي◌ ْ     ععققووممبب  للصصتتأأ  ٬،  يیرووططتتلل  بلةااقق  ووضعيیةللاا  أأنن  ممككبحوو  .ةةييضعوواالل  ررووططبت  قةلمتعلااوو  مهھمةللاا
 .االمستحدثة تتماييللععتتاالل  لىعع

 
 
 

 

 ييججااغوددلبياا  اارررراالستماا  –  19)    يیدففووكك(ااننووررووكك  ووسسررفي
 ووللأأللاا  ككللسسللاا  تالميیذ  ءااووليأأ  ةةققبطا

 
 

 
 

 :ةةررسسددممبب  سسيیدرر  ططفللل  )ممأأ  ووأأبب  أأ  (  ليوو  ااأأنن
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   :تتننررتتننأأ  للصاتتاا  لىعع  ررففووتتأأ  تتننكك  ذذاااا

  ننمم  للببققتتااسس  -  .هھھھمةمماالل  ررااببخخأأللاا  لىعع  لطالعإإلل  ررةةئئاادداالل  ووقعمم  ممااتظنناابب  شيیرتتااسس  -

 ييننبباا  مموويیق  ييكك  تتااممييتعل  )جيووغغااددييببللاا(   عليیميتتللاا  يیقاالفر  ففططر
 أأوو  قةببااسسررووسس  دد  للييععففتت  جلأأ  من  يیةررووضرللاا  ةةييررسسددلمااضض  وواالفر  ززااججنناابب ) ييتتننبباا( 

  ممووققأأ  ٬،ذذييلتلماا  ملعع  بعةااتتمم  اامجننبر  ررسةددلمااتت  تاررااخخ  ااذذاا  -  .ةةددييددجج  )سسرروودد( للووصصفف  ةةييااددبب
  دديينناالك)  ددعع  بب  ننعع  ممللععتتللاا  (ععققوومم)  ررقميیة  صةننمم  لىعع  )ييتتننبباا  ووأأ (  ييننبباا  ححصالللل  ببساحح  بفتح

CNED    ووصلتتأأ  .ةةييننققتتااللهه  ذذهه  عماللتتسساا  لىعع  ههددععااسسووأأ  "  تتييبببالل  سميقق  "  يیةووززاا  ييفف  
 .ببلحسااا  ذذااهه  ححتتففلل  تتننترنناا بطاابر
 ةةييننلوططاا  ةةييببررلتلل  ةةييووههججللاا  تتااممخدللااةة  اادداارر  ووقعمم  لىعع  ددووججتت  ددررااوولمااضض  ععبب  -

(DSDEN)  االموااقع  هھھھذهه  ااستشاررةة  ووبإمكاني  .ااأألكادديیمي  االموقع  على  أأوو. 

 

   :  تتننترننأأ  للااصصتتاا  لىعع  ررففووتتأأ    كنأأ  مملل  ااذذاا

 ييتتاالل  االبلديیة  ىىددلل  أأوو  ٬،دديياالبر  يیقررطط  عن  االمختلفة  ئلااوواالوسس  ااتتممييللععتتاالل  لقىتتأأ    -  
 .ئقااثثوواالل  ممللتتتس

 .ببلحسااا  تتااييعمل  ززااججننااوو  بةااتتلكااوو  ةةءاارراالق  لىعع  )نتيبباا(  ييننبباا  تشجيیعبب  ممووققأأ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قة ل سة  مغ مدرر  اال

 

 ررااررممتتلساالل"  صصلمخصاافف  تتلهھااا  ممققبر  تصلأأ  االحاجة٬،  ددننعع  .ررسةددلماارر  ييددممبب  ووأأ  معلمللاابب  للصصتتأأ  أأنن  ٬،  ككللذذ  تعذرر  ااااذذ
 .ييممييددلكاأأاا  قعوولماا  لىعع  ههيياالل  ررلمشااا  "  عليیميتتاالل

 

  عع    ققووممبب  للصصتتأأ  ٬،  يیرييغغتتلل  بلةااقق  ووضعيیةللاا  أأنن  ممككبحوو تتااممييلتعلاا  لىعع  ععااللططإللل  جهھةللوواا  (ةةبباالنيیا)  يیةممييددااككأأللاا  يي
 .االمستحدثة
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  ةةييصحللاا  تتااككررححللاابب  (ييتتننبباا)  ييننبباا  رركك    ذذ◌ ُ أأ
 ةةااجزححللاا


