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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،14 نم اًرابتعا 2022 سرام13	

 
 يلمعلا عضولا
 رثكأو ، صخش فلأ 12 نم رثكأب مهددع ردقي  .13.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلاتقلا رئاسخلا يلامجإ 
 يسورلا داحتالا دنج  .رتبوكيله تارئاطو تارئاط 160 و تارايس تادعمو ةعردم ةبرع 1826 و ، ةبابد 374 نم
 .هرئاسخ ضيوعتل ، ايبرصو ايروس لثم ، ىرخأ لود نم ةقزترملا نيلتاقملا نم اًريبك اًددع
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ءالجإ مت  .فييك نم برقلاب ةيبصعلاو ةيسفنلا ةيلخادلا ايستيدوف-اششوب ةسردم ىلع اًيعفدم اًفصق سورلا نش 
 .امدقم ةحنجألاو نيفظوملا
 لتُق  .نيبريإ يف شيتفت ةطقن دنع ةيسورلا تاوقلا لبق نم رانلا قالطإل نايكيرمأ نايفحص ضرعت ، سرام 13 يف 
 ىلإ ، ودنوديرأ ناوخ يفحصلا روصملا وهو ، رخآلا لُقن امنيب ، ونير تنرب ، ةيقئاثولا مالفألا جرخم وهو ، مهدحأ
 .هحارجبً ارثأتم ىفشتسملا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 يف قيرحلا دامخإ مت ، 11:50 ةعاسلا نم اًرابتعا  .يسورلا شيجلا نم ةفيثك نارينل ضرعتت فيهينريشت تلظ 
 .ةيوجلا ةراغلل ةجيتن ثدح يذلاو ، فيهينريشت يف قباوط ةعست نم عجهم
 .فييك قرتخي ناك يسورلا شيجلا نم ةبابد لتر ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تمزه ، فيهينريشت ةقطنم يف 
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
  .ينكس ىنبم 22 كلذ يف امب ، ىنبم 60 وحنب اًرارضأ فصقلا قحلأ ، نجيبورو كسناشتيسيلو كستنودوريفيس يف 
 .حيرجو ليتق ىلع فرعتلا متو
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 اًفصق 22 نع لقي ال ام كانه ناك ، ةعاس 24 نوضغ يف  .رمتسملا فينعلا فصقلل ةرصاحملا لوبويرام تضرعت 
 .لوبويرام ىلع ةيوج ةلبنق 100 يلاوح هعومجم ام ءاقلإ لعفلاب مت  .ةنيدملل
 ةينكسلا قطانملا ىلع يعفدم فصق تنشو رادلوف ىلع موجه نشل تايطايتحالا سيدكت ةيسورلا تاوقلا تلصاو 
 .ةنيدملاب
 ةقاطلا ةطحم قالغإ ىلإ ىدأ امم ، اكفييدفأ يف ةيئايميكلا داوملاو كوكلا محف عنصم ةيسورلا تاوقلا تفصق 
 .ةنخاسلا هايملاو ةرارحلاب ةنيدملا دوزت يتلا ةيرارحلا
 امك  .فيفتام نيفي نيدوروربيند ةيدلب سيئر فاطتخا نع ، خوراتس ردنسكلوأ ، ايجهزيروباز ةقطنم سيئر غلبأ 
 نع نيلثمم ًادمع نوفطتخي ةازغلا ناك  .اميرب يهريس لوبوتيليم ةقطنم سلجم سيئر فاطتخا نع اًفورعم حبصأ
 .ءاطشنو ًانوناق ةبختنم تاطلس
 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا 
 ةعبرأ لتقم نع رفسأ امم ، فيالوكيم ةقطنم يف ياه ينيليز ةيرق يف ةسردم سورلا دونجلا فصق ، سرام 13 يف 
 .نيرخآ ةثالث ةباصإو صاخشأ
 :يزكرملا هاجتالا 
 .هير يفيرك هاجتا يف مدقتلا ىلع مويلا ةيادب ذنم ةيسيئرلا هدوهج يسورلا شيجلا زكر 
 :يبرغلا هاجتالا
 يلحملا راطملا ىلع يخوراص موجه يناث سور نودتعم نش ، سرام 13 ةليل يف هنأ كسفيكنارف ونافيإ ةدمع دافأ 
 .مايأ ةثالث نوضغ يف
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 ةيسورلا ةيخوراصلا ةبرضلا نع فيفل يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ثدحت ، يحابص يفحص رمتؤم يف 
 ، هلوق دح ىلع ، ودعلا قلطأ ، صوصخلا هجو ىلعو  .فيفل ةقطنم يف ةيركسعلا فيروفاي بيردت ةحاس ىلع ةيليللا

 طقسأو رجفنا يناركوألا يوجلا عافدلا ماظن نأ ءابنألا تدافأ امك  .ةأشنملا هذه ىلع ةدحاو ةعفد زورك خوراص 30
 .نيرخآ 134 ةباصإو اًصخش 35 لتقم نع موجهلا رفسأ  .خيراوصلا نم اًنيعم اًددع
 .ةيوجلا ةراغلا ةجيتن سرام / راذآ 14 موي حابص يف ينويزفلت جرب ررضت ، انفير ةقطنم يف 
 ةمواقم 
 ريبعتلا مت يتلا ، لوبوتيليم يف تارهاظملاو تاعمجتلا ىلع ضورفملا رظحلا نم مغرلا ىلع ،يجوروباز ةقطنم يف 
 ةديؤملا تاريسملا لجأ نم جورخلا نويلحملا ناكسلا لصاو ، ةازغلل ةيركسعلا تادعملل توصلا تاربكم نم اهنع
 .ايناركوأل
 .ايسورل ةضهانم ةدشاح تاجاجتحا ميظنت ، هييجوروباز ةقطنم يف ةعقاولا ، كسنايدريب ناكس لصاو امك 
 نم مغرلا ىلع ، سورلا ةازغلا دض فالآ ةدع تمض ىمسم ريغ لجأ ىلإ ةريسم ميظنت يف نوسريخ ناكس رمتسا 
 ةيلوأ تايطعم بسحبو  .راوجلا يف نوفقي اوناك تابكرملا نم ديدعلاو نيحلسملا سورلا دونجلا نم تارشعلا نأ ةقيقح
 .ةكراشملل نوسريخ ناكس نم فالآ 10 وحن جرخ ،
 تامولعملا ةهجاوم 
 مدق  .ةفيزم تاجتنم ءاشنإل تابيتك يسورلا داحتالا دعأ ، داوملا ةيمك ةدايزل  .ةياعدلا رشنو دادعإ ايسور تلصاو 
 ةفرعم ىلإ اًريشم ، ًانيعم ًابولسأ حرشو صاخشألل ةللضم تامولعم ءارجإ ةيفيك لوح ةحضاو تاميلعت ليلدلا اذه
 ."يناركوألا سفنلا ملع"
 ىلإ فدهت ةيلمعل ةيسورلا ةصاخلا تامدخلا ططخت ، ايناركوأ عم برحلا معد لوح يسورلا عمتجملا ديحوت لجأ نم 
 تاعمجتلا ةيناركوأ ميظنت ططخملا نم ، ةصاخلا ةيلمعلا نم ءزجك  .ايسور يف نوشيعي نيذلا نييناركوألا ةعمس هيوشت
 عم برحلل ةليدبلا ريغ ةعيبطلا حرش لجأ نم ةيئاعد ثادحأ ءارجإو ةفينع تازازفتسا ذيفنتو ، يسورلا داحتالا يف
 .سورلا نينطاوملل ايناركوأ
 ماظن لشف ببسب سرام 12 نم اًرابتعا يلآلا فارصلا ةزهجأ نم يدقنلا بحسلا ىلع ةردقلا لوح تامولعم رشن مت 
 اًيمهو اًزازفتسا ناك اذه نأ يناركوألا ينطولا كنبلا دافأ  .نيلسارملاو ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع ينورتكلإلا عفدلا
 .ةيلاحلا تاطلسلا نع اضرلا مدعو رعذلا رشنو دالبلا لخاد عضولا رارقتسا ةعزعز ىلإ فدهي اًيئادعو
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 يتلا ، ةيناسنإلا ةلفاقلا تلشف  .اهفصقو لوبويرام ةنيدم راصح ةيسورلا تاوقلا لصاوت ، رشع ثلاثلا مويلا يف 
 ةمجاهم يف سورلا رارمتسا عم سانلا ءالجإو لوبويرام ىلإ لوصولا يف ىرخأ ةرم ، يناركوألا بناجلا اهمظن
 بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم ةثعبو ، ايكرتو نانويلا اترافس تعد امك  .وجلا نم ةنيدملا
 نم 2187 لتُق ، راذآ / سرام 13 ىتح  .اهلامعو اهينطاوم ذاقنإ ىلإ تعدو ، لوبويرام نم ءالخإلا ىلإ رمحألا
 ةمحدزملا نكامألاو ةينكسلا ينابملا برضب نودتعملا ماقو  .لوبويرام ىلع ةيسور ةيوج تاراغ يف نييلحملا ناكسلا
 .الماك اريمدت ةنيدملل ةيتحتلا ىنبلا اورمدو ، لافطألا تايفشتسم اورمدو ، ادمع
 كاهتنا ببسب  .ةلماع طقف ةعست تناك ، راذآ / سرام 13 يف اهدقع ررقملا نم ناك اًيناسنإ اًرمم 14 نيب نم 
 ، لوبويرام - تانطوتسم سمخل ةيناسنإلا تارمملا حجنت مل ، ةيداحتالا ايسورل ةحلسملا تاوقلا لبق نم تاقافتالا
 .يجولوب ، يوكسروغ ، ايتساشش ، انسابوب
 ناك باكر راطق رمد ةيسورلا تاوقلا فصق نم كستينود ةقطنم يف نيسورب  .ةطحملا نم برقلاب سرام 13-12 ةليل 
 رخآ ةباصإو صخش عرصم نع فصقلا رفسأو  ."فيفل-كسروتامارك" قيرط ىلع ءالجإ ةلحرب موقي نأ ررقملا نم
 .فصقلا ءانثأ ماطحلاب راطقلا ريمدت ءارج
 )JFJ( نييفحصلل ةلادعلا ةسسؤم تقثو  .مويلا اذه يف ايناركوأ يف لاتقلا ءانثأ مهعرصم اًلفط 85 هعومجم ام يقل 
 .ةلماشلا ةيسورلا برحلا ءدب ذنم ايناركوأ يف نييفحص ىلع ءادتعا 35 نع لقي ال ام
 13 نم اًرابتعا ايناركوأ اورداغ اًصخش 2698280 نأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم دافأ 
 .سرام
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 ةيلودلا ةباجتسالا
 نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر عم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا ىرجأ ، سرام 13 يف 
 .الايف رتيب كيشتلا ةيروهمج ءارزو سيئرو
 يبوروألا داحتالا يف ايناركوأ ةيوضع نأشب تاضوافملا نم ديزم ءارجإ يكسنيليز ريميدولوف شقان ، مويلا سفن يف 
 اًضيأ اوشقان ، يبوروألا داحتالا ةيوضع لوح تاثداحملا ىلإ ةفاضإلاب  .ليشيم زلراشت يبوروألا سلجملا سيئر عم
 .ايسور ىلع تابوقع ضرفو ايناركوأل يلاملا معدلا ةدايز
 فاطتخا ةدشب ، ليروب بيزوج ، يبوروألا داحتالا يف ةينمألا ةسايسلاو ةيجراخلا نوؤشلل ىلعألا لثمملا نادأ امك 
 .يندورربيندو لوبوتيليم يتيدلب سيئرل ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا
 نمألاو مالسلا ظفح زكرم ىلع ايسور موجه نإ ، وتانلا فلحل ةيركسعلا ةنجللا سيئر ، رواب بور لاريمدألا لاق 
 تادادمإ نأشب برغلا ىلإ "ةحضاو ةراشإ" ناك ةيدنلوبلا دودحلا نم برقلاب فيروفاي رابتخا عقوم يف يلودلا
 .ةيلود دعاوق يأ كهتني ال ةحلسألا ديروت نأ ىلع رواب ددش ، كلذ عمو  .ايناركوأ ىلإ ةحلسألا
 لامعأ فصوو  .ايناركوأ معدي نايبب ، سيسنارف ابابلا ، ناكيتافلا سيئر ىلدأ ، سرام 13 موي ينلعلا هباطخ يف 
 .ايناركوأ ىلع موجهلا فقو ىلإ يدتعملا ابابلا اعد امك  .لوبويرام فصقو راصح لالخ "ةيربربلا" ـب يسورلا شيجلا
 نويلم 31.5( نورك نويلم 725 نع لقت ال ةميقب ةيفاضإ ةحلسأو ةيركسع داومب ايناركوأ كيشتلا ةيروهمج دوزتس 
 ةفاضإلاب  .ايناركوأ ىلإ ةريخذو ةشاشر عفادمو ةشاشر عفادمو ةيلآ قدانب لعفلاب كيشتلا ةيروهمج تلسرأ  .)رالود
 .ةيبطلا ةدعاسملاو يركسعلا داتعلا ميدقت مت ، كلذ ىلإ
 :ةيلودلا ايسور ةلزع 
 يف دامتعالاو ةيوضعلاب ةقلعتملا ةطشنألا عيمج قيلعت ملاعلا تاعماجل تادامتعا مدقت تامظنم عبرأ تررق -  
 .ايناركوأ عمً انماضت ةيسورلا تاسسؤملا
 :هصاخ  
 ؛ )AACSB( ةيعماجلا لامعألا تايلك ريوطت ةطبار • 
 .لامعألا يجيرخ ةطبار • 
 .)AMBA( لامعألا ةرادإ ريتسجام جمارب ةطبار • 
 .)EFMD( ةرادإلا ريوطت يف ةكراشملا تايعمجلاو تاكرشلاو لامعألا تايلك نم ةيملاع ةكبش • 
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا


