
 مساء الخير \صباح

هذه األسئلة طرحت على صديقة لنا ) شريفة الغامدي( حيث أنه لم يقدر لها أن 

 1تكون من ضمن خبرات 

 

 

 ) من المتوقع أن  نسأل عن إنجازات الملك سلمان والرؤية ولكن تم السؤال عن (

 

 يتعلق بإنجازات الملك عبدهللا واألثر العلمي الذي تركه ؟ \س 

  أوالً : جامعة الملك عبدهللا ) كاوست ( لألبحاث والدراسات العليا

ا رؤيتن 
تطمح جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية إلى أن تكون منارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي وبيئة 

مميزة إللهام العقول والمواهب الواعدة التي تسعى إلى تحقيق االكتشافات التي تعالج أهم التحديات 
الشعوب والثقافات لما فيه خير اإلقليمية والعالمية، وتسعى الجامعة حثيثاً إلى أن تكون جسراً لتقريب 

 .اإلنسانية

 

ا رسالتن 
تساهم جامعة الملك عبدهللا في تطوير العلوم والتقنية من خالل األبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها 

في التعليم الجامعي. كما تُحفز االبتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية االقتصادية 

في المملكة العربية السعودية والعالم مع التركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية  واالجتماعية

 .ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجاالت هي : الطاقة، الغذاء، الماء، والبيئة
 سمات جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

المستوى بالعديد من السمات تنفرد جامعة الملك عبدهللا كمؤسسة علمية حديثة وخاصة وعالمية 
 :الرئيسية

بيئة تزدهر فيها األبحاث التي يحركها الفضول أو الموجهة نحو تحقيق أهداف محددة، يتضح ذلك 

من خالل دعمها المرن والمستمر لألبحاث واألهداف العلمية طويلة المدى. وتمكين علمائها وباحثيها 
على رفع سقف أهدافهم وعمل الدراسات واألبحاث في المسائل الهامة بشغف وحرية مع  وتشجيعهم

 .االلتزام بأعلى معايير األداء والسلوك واألخالق، وهي ميزة تتمتع بها قليل من الجامعات حول العالم

 

 

 

 

 

اإلطالع على آخر إنجازات الجامعة 

 الفعلية



 نسيج عالمي فريد من نوعه من الكفاءات واألفكار والثقافات والشراكات. ويتجلى ذلك في: 

 .تمع الجامعة المتنوع والدولي من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفينمج  -

 .التعاون االستراتيجي والمستدام مع المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء العالم  -

االلتزام بالمساهمة في رفاهية ورخاء المجتمعات من خالل التركيز بشكل خاص على  -
 .عالمالمجاالت ذات األهمية االستراتيجية لل

 مؤسسة متعددة التخصصات تدمج بين األقسام األكاديمية ومراكز األبحاث 

من ثالثة أقسام أكاديمية  (Matrix) تعتمد جامعة الملك عبدهللا نموذج الهيكل المصفوفي
تتضمن تخصصات متميزة ومتعددة مرتبطة استراتيجياً بأحد عشر مركزاً بحثياً تشجع على 

لتدريس والطلبة والعلماء والمهندسين من مختلف االقسام مما يُلهم التعاون البحثي بين هيئة ا

 .استحداث مناهج وتقنيات جديدة وبالتالي الخروج بابتكارات واكتشافات كبيرة

 مختبرات ومرافق أبحاث متطورة ومعدات وخبرات ال مثيل لها 

حاث والدراسات توفر جامعة الملك عبدهللا لباحثيها وطلبتها وشركائها الفرصة إلجراء األب
التجريبية في بيئة تم تجهيزها وتهيئتها بمرافق استثنائية ومعدات متطورة وموظفي دعم 

فاعلين. ووضعت الجامعة خطة طويلة األمد للحفاظ على هذه المرافق وهي ميزة تنافسية 

 .مهمة تتفوق فيها جامعة الملك عبدهللا على المؤسسات البحثية األخرى

  وتجربة تعليمية متميزةبيئة تعليم تعاونية 

 تطوير االبتكارات والتقنيات للصالح العام 

تساهم جامعة الملك عبدهللا في وضع اللبنات األساسية لعملية تحويل اقتصاد المملكة إلى 
اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار. حيث تم دمج مدينة األبحاث ضمن هيكل الجامعة 

ركات، ونقل المعرفة التنظيمي والبنياني لتسهيل التفاعل التعاوني المباشر مع الش
 ..واالبتكارات والتنمية االقتصادية، باإلضافة إلى تسريع طرح التقنيات المبتكرة وتسويقها

ألقسام األكاديمية ومراكز األبحاثا  
م األكاديمية ومراكز األبحاث في جامعة الملك عبدهللا في دعم ومساعدة مجتمعها تساهم األقسا

البحثي على إجراء األبحاث العلمية التي يدفعها الفضول أو الموجهة لتحقيق أهداف محددة تحقيقاً 

 .لرسالتها وأهدافها البحثية

 في الباحثين من طلبة وهيئة األقسام األكاديمية: تستثمر األقسام األكاديمية في جامعة الملك عبدهللا
تدريس وتشجعهم على العمل في بيئة متكاملة متعددة التخصصات. كما تركز هذه المراكز على 

المعارف األساسية في العلوم والهندسة وفي نفس الوقت تشكل أرضاً خصبة تزدهر فيها األفكار 
قدمونها في إطار نموذج مصمم واالبتكارات من خالل دعم الباحثين على استدامة أفكارهم التي ي

 لألبحاث طويلة المدى والتي تعكس إيمان الجامعة في الدوافع الفكرية للفضول واالستكشاف

. 

 



 

 عنها, وكم ترتيبها في التحصيل التحصيل العلمي وإنجازاتها ؟ ستنقلين خبراتكلماذا اخترت الدولة التي  \س 

 

دولة  72أحدث مقارنة شاملة للتعليم المدرسي عبر  (PISA) أصدر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة
 .لترتيبمختلفة, لتحتل سنغافورة وهونغ كونغ المراكز األولى في أعلى ا

اختبارا موحدا  (OECD) الممول من قبل منظمة التعاون والتنمية PISA وقدم برنامج
عاما، من أجل دراسة كفاءتهم في القراءة  15ألف طالب في سن الـ 540لنحو 

 .والرياضيات والعلوم

 PISA جاءت سنغافورة في المرتبة األولى لكل من الفئات الثالث. وتقول دراسة برنامج
بالمقارنة الشاملة إن سنغافورة حققت نجاحا تاريخيا في مجال الكفاءة في إعداد  المرفقة

الطالب لقطاع الصناعات التحويلية المزدهرة، حيث كان هنالك تحرك قوي في السنوات 
األخيرة نحو "زيادة المرونة والتنوع"، واآلن تقدم كل مدرسة في سنغافورة مجموعة من 

 .عارف الطالبالخبرات التعليمية لتطوير م

وتجدر اإلشارة إلى أن المعلمين من أهم أركان التعليم في سنغافورة، حيث يعتبرون مثاال 
 .لثقافة التفاني في التعليم والتفوق المهني، وفقا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/about  

 

 

 ات اإلطالع هنا بشكل دوري على المستجد

http://www.oecd.org/about
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  هذه للعام 2015

أنا لم يسعفني الوقت للبحث عن 

تفاصيل أكثر ولكن هذه نقطة إطالقة 

 معرفة



 نوع التعليم في الدولة التي تذهبين إليها , وماهي مسارات التعليم ؟  \س 

 مثالً ) أمريكا (

ًمعال  لج اد م  يعد الطريق مفتوحاً  مماًك  اف  فاف لاال الواياًح الاتمادك ا مريل ال ل لاف  لا  ال 
 لااا  افاااتالي الواياااًح  –التعلااا إل اارياااًأ  نيااادم مااا  الاًنةااال ما المًمجااال احتااا  المًمجااال   ااارك 

اهجااًم مراحااف نأاةاا ل يااار لباً الطًلااو ا مريلااالن الاااتط   م  ل اااف هاا    –االوحاداح الامل اال 
 اراحف الدأاة ل بًلاراحف اآلت ل:ال

 مرحلل ناأ المضًلل اأيًض ا  فًل: -1

ناأ المضًلل م  ة  المًل ل احت  الرابعلن اتبدي  ل  تمق ق الجاو الاتكًمف للطفاف اتضإل 
اتجا اااال تهلاااا ته ب واليبااااً الاهتلفاااال  اااااايا الااااجف  ااالتاااا اك بقوا ااااد الااااالوم اارتاااااً ال 

 ااا تاًن  ل  الجف  االتعًا  م  مقرالهن 

 ر تقدنراممً أيًض ا  فًل لتيدم م  ة  الرابعل حت  ة  الاًبعل  ل  مكم

 تجظ إل التعل إل لال الارحلل االتدائ ل:

 التجظ إل الاتدأج: -م

نجتقف ل ه التلا   م  صف  ل  صف م ل   ف ةجل لال حًلل ل ًحه لاال ماوان مع جالن اهجاًم 
تجظا إل خفاار اا التجظا إل متعاادن التادأج يي ح ااخ نورااد نافاف اللااف الدأاةاال الواحااد لو ااً  ما 
مكمار ماا  التالم ا  نجتاااو   لاا  صافوي مفاارتن ايالا  للتلا اا  م  ناادأن لاال صااف   مهتلفاا   

ال اقااو ااحااد  ااس  ناادأن القااراوك  لاا  مااتوت اللااف الراباا  االماااً  لااال ماااتوت اللااف لا
 الهًم  االعلوك لال ماتوت اللف المًلخن 

 التجظ إل ا لقال: - 

نااتإل ل ااه تواياا  التالم اا   لاا  مةااًن مت ااًل  ما ي اار مت ااًل ن لفااال التواياا  ال  اار مت ااًل  
أاةال  االوقو موحد ل ا   التالم   الك  نجقاإل التالم   بماو قدأاتبإل العقل ل اتمل لبإل الد

الوقااو الاهلاان لاللتبااًو مجااه بماااو ةاار ل التلا اا  لااال التملاا ف  لًلج يااًو نجبااو  هاا   
 الارحلل لال فا  ةجواح ل جاً التلا   اليطالو لال ثاً  ةجواحن



 الارحلل المًلويل: -3

ما الااداأن العل اً اهاال ايطلق  ل بً مداأن الارحلل المًلويل لال الوايًح الاتمدك ا مريل ال 
ماااداأن م ًل ااال  ًمااال  ماااريل   ن اتسفااا  هااا   الارحلااال متااالًا  متجو ااال مااا  التجظااا إل لبجاااًم 
الاداأن ذاح ا أب  ةجواح التال يايقبً ثاً  ةجواح لال الاداأن اا دانيل اهجًم الاداأن 

 لو   :  ذاح الاو ةجواح االتال يايقبً ةو ةجواح لال الاداأن اا دانيل اه   تجقاإل  ل 

 الادأةل المًلويل الدل ً امدتبً ثالث ةجواح  اه   تعد للدأاةًح الابج ل اهال ال ًئعل حًل ً ن -م

 الادأةل المًلويل العل ً امدتبً ثالث ةجواح  اتعد ه   الاداأن للكل ًح ال ًمع لن - 

 الارحلل ال ًمع ل : -4

رتك  التعل إل ال ًمعال لال الوايًح الاتمدك ب لف  ي ر  ل  للافل الفجو  المرك  ماً يعجال مله ن
ب ض الجظر    ماًأ نأاةتك   ةوي نتعرض الطًلو لا او ل متجو ل م  الداأاح لال 

 . م ًل العلوك اارتاً  ل ااالاًل ًح االل ًح ا العلوك الف  يًئ ل

 ًنك مً تاا  ه   الدأرل العلا ل لال الوايًح الاتمدك لدأرل اليلًلوأيون  ا تتا   
ح خ تالجك م  فلق ماًأم الدأاةال الهًص  ا تاتط   الملول  ل  اليلًلوأيون   بًلارالل

ةجواحن ه ا ا يهلن  4با رن تلق ك لعدن مع   م  الاً ًح الاعتادك التال تات رق  ًنك 
ن ا م  ثإل تتطلو تبًنك 4ما  3لاً ًح الاعتادك تترااح  ًنك ل   لكف ناأك  دنا م  ا
 ةً ل معتادكن 180-130اليلًلوأيون مً ل   

ملواع م  الداأاح؛ ال اً يهن الداأاح ا ةًة ل  4تمتو  معظإل لرامج اليلًلوأيون  ل  
العلوك لتكو  اريًأيل تمدنهً ال ًمعل ا  ًنك مً تضإل  دنا م  ناأاح العلوك االاًل ل ا 

اارتاً  ل ا الريًا ًح  ا  الاك  ل  ذلك ة لو  تهللك الرئ اال هو الاًنك التال افترح 
% م  م اوع تبًنك اليلًلوأيونن ممً تهللك  50 -25م  تر    ل بً ا تامف مً ل   

ق ال   المًلو  لاوي يسف  تلف  دن ةً ًح اا تاًن ن ا بًلجايل للداأاح اافت ًأيل 
قاإل حتال يالجك اةتكاًل ةً ًح اا تاًن الالامل لملولك  ل  تبًنك  افت ًأهً م  م 

 اليلًلوأيونن
 معًن ر التسهف للقيول بًل ًمعًح

 الملول  ل  ال بًنك المًلويل ما تبًنك نللوك IB انللوك اليلًلوأيًي 



 ًمً م  التعل إل االتدائال ا المًلو  قيف التقديإل  12ي ترط م  يلو  الطال  الاتقدم   قد مكالوا 
 لال م  م  ال ًمعًح ا مريل لن

 رًنك الل ل اال ل  يل  
الملول  ل  تبًنك التولف  ا قد تقيف بعض ال ًمعًح بعض ال بًناح الاعًنلل ممف  ي ترط 

 اآلنلت  ن
  افتيًأاح مفرت 

افتيًأاح أئ ا ل ا هال  3عض ال ًمعًح فضوع الطال  افتيًأاح مع جل   ا هجًم ت ترط ب
ا ه   اافتيًأاح  ACT ا افتيًأ SAT II Subject Tests ي ا افتيًأSATافتيًأ الاًح ا  

التًكد م  لوع اافتيًأ ال   تطليه ال ًمعل   افت ًأ م  متعدن  ا ل ا  ل ك  مةئلل  يًأك   
 لبًنالتال تون التا  ف 

 
 

ا  جدا ي ما 
  ح خ يض   ف   باورو الدةتوأ الكجد  تسف  ا قًل إل  ل   ًتقبً ماؤل ل التعل إل لال  جدا

اقل إل لظًك تعل اال فًص به ن ماً يعجال ارون بعض ا فتاللًح ل   لظإل التعل إل م   قل إل آلفر 
 لك  را عبً تهض  للاعًن ر التعل ا ل الرئ ا ل لال  جدان

الامل ل لال  ف اقل إل لتاويف لظًمبً التعل اال م  مرحلل الراال احت  اكاًل تقوك الالطل 
    المًلويل ا  ا  الدأاةل تكو  م ًل ل لال تلك الاراحفن

ا  الدالل ي ر ماؤالل    الد إل الاًلال للتعل إل ال ًمعال اه ا نجعل   ل  ا دان الطليل 
% م  ةلً   جدا حًصل   90المًصل    ل  تبًناح رًمع ل ح خ ت  ر ا حلًواح ا  

 ل  ال بًنك المًلويل اا  تهن ااحد م   ف ةيعل متهًص يماف نأرل رًمع لن نيلغ ح إل 
 % م  الجًتج الاملال ا راًلال7حوالال  االفًق الكجد   ل  التعل إل 

 اي اف لظًك التعل إل الكجد  الااتويًح الرئ ا ل التًل ل:

ةجواح اتداأ  5ا  4التعل إل قيف الادأةل م  الراال اهال متًحل لأل فًل الل ًأ بعار : ماا
 اتاول م  قيف الالطل الامل ل

 لظًك التعل إل نا  ال ًمعال ايقاإل ال  ثالثل مراحف اهال :  : ثًل ً



 اتضإل اللفوي م  ا ال ال  الاًنن اقد نتضا  لال بعض   الادأةل ا لتدائ ل
   االمًم نالاًب  الاداأن اللف

 نتإل التا  ف بًللف ا ال بعار ةو ةجواحن 

 :الاًب  ا المًم  م  مالحظل ا  الادأةل الاتوةطل   ا تضإل اللفالادأةل الاتوةطل
 ا صفولبً قد تكو  مجدم ل اا  الادأةل ا لتدائ ل

 : م  اللف التًة  ال  اللف المًلال   ر مً  دا الدأاةل المًلويل لال الادأةل المًلويل
عل   يك االتال تجتبال لمد اللف المًن    ر ا تتضا  الاجًهج لال التعل إل مقً 

% ا 50المًلو   ل  م يج م  الاوان ا كًنيا ل ا المرل ل م  نأرل ل ًح ص رت 
 %100نأرل ل ًح  يرت 

ا تورد لال  جدا اااأك لدأال ل لف لكف اقل إل ااأاك ترب ل اتكو  الاجًهج ا  رق التعل إل متقًأبل لال 
را   اقًل إل  جدا لكجبً قد تهتلف بعض ال الو لتعل  الهلوص ل ا التسأيخ ا المقًلل ا 

 ال  رال ً ل لك ا قل إل ن

ةجل ا  18 ام ل التعل إل ل ًيل التقويإل الادأةال هو م  انلول الال لبًيل ح يرا  م   ف ةجلنال 
 ةجل 14لال بعض المًاح تاجح بعض الاقً عًح اةتمجًواح لترم الادأةل  جد ة  

ا  مًي يه اليللوأيً لال العراق لف نتإل ارراو  ا ا نورد لال  جدا امتمً  اااأ  لإل دانيل 
م  قيف الطًلو  جد  ا متمًلًح م  قيف الادأة   ال ن  يقومو  لتدأي  الاوان التال نتإل افت ًأهً

كف للف نأاةال ا  ل  مداأ الارحلل الاتوةطل ا المًلويل  دا مًنت   يلو  اامتمً  ل باً 
 مر  يً هاً

ا  الريًا ًح التال نتإل   EQAO يEducation Quality and Accountability Officeا
التال ( Literacy )  لا مًنك الل ل اال ل  ي لال الارحلل الاًنةل م  االتدائ ل  اامتمً  لبً

يال  للطًلو اامتمً  لبً ا تيًأَا م  الارحلل العًترك ا ل ًيل الارحلل المًل ل   ر م  الادأةل 
 المًلويلن

  

 



 االتعل إل ال ًمعاليثًلمًَ التعل إل مً بعد المًلويل

نتضا  لظًك التعل إل ال ًمعال لال  جدا الاؤةاًح التعل ا ل الاد ومل ر ئ ً م  قيف الملومل 
االاؤةاًح التعل ا ل الهًصل ات اف لال المًلت    ل ًح الا تا  االاعًهد التكجولور ل   

 الكل ًح المرل ل االابج ل  معًهد ا مداأن الل ًح   ال ًمعًح االكل ًح ال ًمعلن

تتات  ال ًمعًح الكجديل بااعل اأصًلل  لا ل  ل  الجطًق العًلاال لال العدند م  اليرامج 
لاعرلل بفضف مًتقدمه مؤةاًتبً التعل ا ل م  تدأيو ابرامج متطوأك امبًأاح الدأاة ل الراع ا

تكجولور ل ا مبج ل لال م ًل ا لتكًأ االريًنك لال تطوير تقج ًح التعل إل ح خ ترةهو لدت 
الهري    ثقل  ي رك بًل ًمعًح الكجديل لتكو  مر   ر   للطليل   الدأاةل ال ًمع ل لال  جدا 

 اهابً :  ذاح م ايً  دندك م 

تعدن اليرامج الدأاة ل ال ًمع ل التال تجًةو القدأاح ال هج ل االا ول ال هل ل لكف        -
  ًلون

 مرالل اارراواح ااناأيل اا كًنيا ل قال قيول اتق  إل اإ دان الطًلون       -

تولر الي ئل الاالئال للتعلإل االيمخ االتعي ر التال تيخ لال الطًلو أاح االتكًأ ااالداع        -
 االتفوقن

تولر ا ملًلًح العلا ل االتقج ل الاتطوأك م  معًمف املتيًح امرب ك امةًت   الج           -
 مكفًون

  ومل الفدأال لن ةتقالل ل الاؤةاًح العلا ل    حلومل الوايل ما المل       -

 اي اف الااتويًح التًل ل

 :لال االتًأيو ا الامًلظًح ا  لا ل تكو  مدك الدأاةل ال ًمع ل ثالث ال  ال ًمعًح
اأب  ةجواح ياجح الاتهرج بعدهً تبًنك اليللوأيون اا تبًنك بلًلوأيون تري بًلجايل 

 جدا تكو  مدك  لهري ال ال ًمعًح التال مدك الدأاةل ل بً اأبعل ةجواحن امً لال ير 
الدأاةل اأب  ةجواح لتاجح تبًنك بلًلوأيون اا بلًلوأيون ترين ا ل اً يهن الدأاةل 
بعد مرحلل اليللوأيون االدأاةًح العل ًي لس  ايلي ل م  ال ًمعًح الكجديل تاجح 

 ال بًناح التًل ل :



 الدللوك العًلال ا مدته ةجل ااحدك اا ةجتً   م ن      

ر امدته ةجتً  ال  ثالث ةجواح ا قد تكو  امً بًلكوأةًح اا م ي ًُ م    ن الاًرات      
 اليمخ ا الكوأةًحن  

  ن توأا  ا مدتبً اأب  ال  فا  ةجواح بعد الاًرات رن   جن    

 تتا   نأاةتبً بًلا ج ل     ا هال احد ملولًح الجظًك ال ًمعال الكجد ن:الكل ًح ال ًمعل
ةجواح تفضال  3ال   2رلال ا مدك الدأاةل ل بً ل   ا  ًأ الجظر  ا الت رييال ا الم

الال تبًنك الدللوك اا اليلًلوأيون اذا  ًلو الادك اأب  ةجواح اا تاجح تبًناح تؤهف 
 الهريج للدفول ال  ال ًمعًحن

 ا تتر   الدأاةل ل بً  ل  الااًئف المرل ل ا التدأيي ل :كل ًح الا تا  ا الكل ًح الفج ل
لتول ر الكوانأ الاؤهلل للعاف لال قطً ًح اناأك ا  اًل ا اللجً ل ا الهدمًح ا مدك 

 ماًأةل اا تبًنك الدللوك التطي ق ل  ةجل ياجح الاتهرج مجبً تبًنك 2-1الدأاةل ل بً 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ماذكر أعاله نقطة إنطالقة للقراءة والتزود بالمعرفة , اطلع أكثر من 

 Googleاليوتيوب  أو خالل مواقع 

 



 

 

 ) شريفة الغامدي ( عند السؤال عن نقاط ضعفك وقوتك ؟ ختذكرت األ \س 

أختارت أن تكون إجابتها ضمن أداء العمل مثاًل أي جوانب قوتك وعملك اثناء التدريس )  
وليس مثاًل أنا حساسة وقلبي طيب أو أي شيء الينفعهم كجهة تقوم بتطوير أداؤك وليس 

 شخصك (

 

أو أثر عن أثناء المقابلة قد ننزاح إلى ذكر أحاديث  ه) شريفة الغامدي ( أن ختذ كرت األ \س 

 ( ؟ ممن تعلم لغة قوم أمن مكرهالعلماء مثالً )

 لوهم من هو الصحابي الي ........ أكانت ردة فعل اللجنة طالما أنتم هكذا في الدين فس

 

 عند السؤال عن كتاب  أو آخر كتاب قرأته ؟) شريفة الغامدي (  ختذكرت األ \س

هذا فخ واضح عيانًا , يريدون منك أن تنفش ريشك حتى يقص , فاختر كتابًا يصب في  
 , أن تتحدث بواقعيةعملك أو قرأته لتفعيل حلقة تنشيطية , أو إذاعة صباحية 

 

 

 

 

 

 

 



  \أخيرًا : 
 :توااعل لاً ةيق م  أؤيتال الا

 اا الع ب لف ناأ   ل  ال ًمعًح لال الاعونيل   مج  اتبً -1

 مج  اح الطال  الاعوننو  االا دال ًح الااتمقل  -2

التعري مكمر  ل  الدالل التال افترح الاًذا افترح امً ال   هجًم يقو  روالو الضعف التال  -3
  جد  

لو ما ملك تويو اللقر امً  ل  ذلك نن ت جو مديح لفاك امج  اتك ام  تيدم ا ملً لعلو الع -4
 ا ملدا  أن ب الو مهتلر ااااح ا لاال  اه ا يمدث بلوأك تلقًئ ل لو  جو مطل  اقًأ و ي

ا ل   ل  ملظال ال ًمعًح هجًم م  ح خ ا القوال    ًلتمرش ممال    الارقل   ال ش ي حت   -5
أرف   لو حضجك ام لك   لو  تكو  مجطق ً  لال أنك لعلك لو ةئلو ةؤاا  ممال  لو تمرش بك

 صًلمك الاعلإل ا ب ا يعجال ن

 بًال ل    مً اةتطعتإل  فًصل بًلتعل إل  االتعلإل الج ا االتعلإل التعًالال  لطمًحقراوك مل  -6

 بًلل ل اال ل  يل  حت  تكو  قًبال     تكو  ماًأةً  لبً ن 2030قراوك ملف الرايل  -7

كتًبل مج  اتك ب لف مياا ا لال اأقل اتضهابً ااتققف م  تسلبً حًال م  تر    ل   -8
 ا هداي التال حققتبً م  ه   الت ربل ي

هجً لتهدك التعل إل   لتطوير التعل إل   ت هو لتقويل مداأم ذهجك ال   ة لو  للطًلو  وت  ر مل -9
 ال   لك ملو ت  ر ه ا لال  ف  رًبل 

 
 

 امتاج  م  مكو   ولً  لكإل    بون ال ًمد  ن


