
2022

میلعتلل فلأ ةزئاج
ةیموكحلا سرادملا
لبقتسملا



وأھنمءزجوألمعلااذھخسنرظُحی .ممذةیمیلعتلاتاراشتساللفلأ ©ةظوفحمرشنلاوعبطلاقوقح
نودنماھریغوأةینورتكلإلاطئاسولانميأيفھظفحوأھیروصتقیرطنعًءاوسةلیسويأبھلقن
.میلعتللفلأةكرشنمةیطخةقفاومىلعلوصحلا



:ةماع ةحمل

انفادھأ
ذیفنتيفراكتبالاوزیمتلاىلعرومألاءایلوأوةبلطلاونییدایقلاونیملعملازیفحت•

.فلأةصنملالخنميمقرلاملعتلا
لالخنميمقرلاملعتلاقیبطتءانثأةبلطللةعجشموةءانبةیمیلعتةئیبریفوت•

.فلأةصنم
ةیلمعلالخينورتكلإلايعمتجملايعولاو،ةیمقرلاةنطاوملاتاراھملقص•

.دعبنعملعتلا
ةیؤرمعدلسرادملايیرادإوةبلطلاونیملعملانیبيمقرلاملعتلاةفاقثخیسرت•

.لبقتسمللةدحتملاةیبرعلاتارامإلاةلود

.سرادملايففلأةصنمقیبطتيفزیمتلابًءافتحا2020-2019يفمیلعتللفلأةزئاجتقلطنا

انتیؤر
تارامإلاةلوديفصاخلاويموكحلانیعاطقلايفةبلطلاونیملعملاوسرادملامیركتىلعصرحلا
تاسرامميفمھزیمتومھدوھجریدقتوًایملاعمیلعتللفلأةصنملةقبطملاسرادملاوةدحتملاةیبرعلا
يفةبلطلاىلعيمقرلاملعتلاھكرتیيذلايباجیإلاریثأتلامھتابثإيفو،نییمقرلامیلعتلاوملعتلا
رمأناكمونامزيأيفمیلعتلابةبلطلادیوزتةیناكمإيفمیلعتللفلأةیؤرنأو،ةفلتخملاتالاجملا
.قیقحتلللباق

انتلاسر
ملعتلايتیلمعبءاقترالاىلعلمعلالالخنممیلعتلايفيمیداكألاوينھملازیمتلامیركتوزیفحت
.نییمقرلامیلعتلاو



:میلعتلل فلأ ةزئاج تائف

زیمتملافلأبلاط1.

اًروطترثكألافلأبلاط2.

تاجایتحالاوذفلأبلاط3.
ممھلاباحصأ /ةصاخلاةیمیلعتلا

زیمتملافلأملعم1.

زیمتملافلأریفس2.

 ةسردم دئاق
 زیمتملا فلأ

فلأ رمأ يلو فلأ ملعم فلأ ةبلط
ًالعافت رثكألا



بلاطلاةئف



.بلاطلاتائفنمطقفةدحاوةئفنعةكراشملابلاطللقحی

يناثلانیلصفلايفرایعملكيف %90نعلقیالءادألدعمىلعبلاطلاظفاُحینأعقوتُملانم،زیمتملافلأبلاطةئفنعةكراشملل●

.يلاحلايساردلاماعلانمثلاثلاو

ًةنراقمثلاثلايساردلالصفلايفماعلاءادألايفاًریبكًانسحتبلاطلارھُظینأعقوتملانم،اًروطترثكألافلأبلاطةئفنعةكراشملل●

.يناثلايساردلالصفلايفماعلاھئادأب

ملعتلاتاجایتحايوذنمضًالجسُمبلاطلانوكینأبجیممھلاباحصأ/ةصاخلاملعتلاتاجایتحايوذنمفلأبلاطةئفنعةكراشملل●

.كتسردميفينفلامعدلالوؤسمعمنواعتلابوةسردملاةرادإلبِقنمفلأةصنمىلعممھلاباحصأ/ةصاخلا

ةئف

بلاطلا



:بلاطلا ةئف

 لئاسو لالخ نم ویدیفمیلعتلل فلأةّصنم تانایب
يعامتجالا لصاوتلا

30
ةطقن 70

ةطقن

ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ملعتلا تاجایتحا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج



:بلاطلا ةئف
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ملعتلا تاجایتحا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج

 ةطقن70- میلعتلل فلأ ةصنم تانایب
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ملعتلا تاجایتحا يوذ نم هرابتعاب فلأ ةصنم ىلعً الجسم بلاطلا نوكی نأ بجی

 يساردلا جھنملا زاجنإ ةبستكملا موجنلا ددع

فلأ ةصنم ىلع

 طشنلا تقولا لدعم

 فلأ ةصنم ىلع بلاطلل

ءادألا يف رمتسم مدقت

 فلأ تانایب عمج

 يناثلا نیلصفلل

 ثلاثلاو



 فلأ تانایب عمج
 يناثلا نیلصفلل
 ثلاثلاو
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فلأ ةصنم ىلع ءادألا يف رمتسم ّمدقت

 يساردلا ماعلا نم ثلاثلاو يناثلا نیلصفلا لالخ هزرُحت يذلا مدقتلا ىوتسم باسحو فلأ ةصنم ىلع كئادأ ةعباتمب میلعتلل فلأ ةصنم موقت•
 .يلاحلا

.ةیمیلعتلا باعلألاو ،ةطشنألاو ،كماھمو ،كسورد عیمج لامكتسا لالخ نم فلأ ةصنم ىلع كئادأو كزاجنإ ىوتسم عفرً امئاد كنكمی !ركذت•

 فلأ ةّصنم ىلع بلاطلل طشنلا تقولا لدعم

 .يلاحلا يساردلا ماعلا نم ثلاثلاو يناثلا نیلصفلا لالخ فلأ ةصنم ىلع طشنلا كئادأ ةعباتمب میلعتلل فلأ موقت•

.يسردملا ماودلا تاعاس دعب فلأ ةصنم ىلع اھلامكتساو كسورد ةعجارمً امئاد كنكمی !ركذت•

:بلاطلا ةئف
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ةیمیلعتلا تاجایتحالا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج



 فلأ تانایب عمج
 يناثلا نیلصفلل
 ثلاثلاو

)جورخلا ةریشأت مامتإ بجی(  فلأ ةصنم ىلع يساردلا جھنملا زاجنإ

 ُمق ."جورخلا ةریشأت"ً ادیدحتو اھئازجأ عیمجب ھل ةنیعُملا سوردلل  هزاجنإ رادقم ىلإ رظنلاب يساردلا جھنملل بلاطلا زاجنإ فلأ ةصنم بستحت•
.سورد نم كتاف ام لامكتساب كل حمست ةصنملا صئاصخ نأ ثیح كسورد عیمج لامكتساب

 كئادأ ةعباتمً اضیأ رمألا يلول نكُمی امك  ،فلأ ةصنم ىلع كباسح لالخ نم جورخلا ةریشأت مامتإو  كسوردل كزاجنإ ةعباتمً امئاد كنكمی !ركذت•
.رومألا ءایلوأل فلأ قیبطت لالخ نم

ةبستكملا موجنلا عومجم

 موجنلا ددع باستحا متی .ةیفصلا باعلألاو ةطشنألا ىلإ ةفاضإلاب ةصنملا سورد يف مھئادأ ىلع موجنلاب ةبلطلا میلعتلل فلأ ةصنم ئفاكت•
 ددعربكأ عمجل سردلا ءازجأ يف كتالواحُم راركتً امئاد كنكُمیو .يلاحلا يساردلا ماعلل ثلاثلاو يناثلا نیلصفلا لالخ فلأ ةصنم ىلع ةبستكُملا
.موجنلا نم

 قیبطت لالخ نم كلذ  ةعباتمً اضیأ رمألا يلول نكُمی امك  ،فلأ ةصنم ىلع كباسح لالخ نم ةبستكُملا كموجن ددع ةعباتمً امئاد كنكمی !ركذت•
.رومألا ءایلوأل فلأ

:بلاطلا ةئف
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ةیمیلعتلا تاجایتحالا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج

-ج
لأ بلاط

اخلا ملعتلا تاجایتحا يوذ نم ف
 ةص



 فلأ تانایب عمج
 ثلاثلاو يناثلا نیلصفلل

يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ویدیفل ةماعلا تاداشرإلا ىلع عالطالل أ قفرملا عجار

@Alefeducation فلأ_ةزئاج # ویدیف لجس

:بلاطلا ةئف
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ةیمیلعتلا تاجایتحالا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج
)كوتكیتلا وا مارغتسنألا( يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع ةكراشملا



:بلاطلا ةئف
ممھلا باحصأ وأ ةصاخلا ملعتلا تاجایتحا يوذ نم فلأ بلاط ةئف .ج

.طقف نیزئاف ةرشع میركت متیس ةظحالم

10,000
درھم لكل فائز  



2022

میلعتلل فلأ ةزئاج
ينمزلالودجلا



میلعتلل فلأ ةزئاجل ينمزلا لودجلا

ربمفون

نیزئافلا ءامسأ نالعإ

ربوتكأ- ویلوی ویلوی8 ویام

تانایبلا لیلحت  تابلط لابقتسال دعوم رخآ
نیحشرملا

 ةزئاج رییاعم نع نالعإلا
میلعتلل فلأ



تاقفرملا
يعامتجالا لصاوتلا تاونق ىلع ویدیفلا ةكراشم تاداشرإ :أ قفرملا

ةبلطلا ةئف



:تابلطتملا
."كوت كیت وا مارقتسنا" حوتفم\ماع باسح كراشملا باسح نوكی نأ بجی1.
alefeducation@ میلعتلل فلأ باسحل ةعباتمو نشنمو tag ةفاضإ2.
فلأ_ةزئاج# :مھتاروشنم يف يلاتلا مسولا مادختسا نیكراشملا ىلع بجوتی3.
.تاقیلعتلا وأ ویدیفلا فصو يفmention@ مھركذ ربع كلذو ،ةكراشملل كئالمز نم ةثالث عیجشت4.

:رییاعملا
.ةدحاولا ةقیقدلا ةدم ویدیفلا زواجتی الأ بجی1.
.ةضیرعلا وأ ةلیوطلا ةشاشلا ةیعضوب ویدیفلا ریوصت نوكی نأ يغبنی2.
)نذألا تاعامس /سأرلا تاعامس مادختساب حصنی( حضاو توصو ةیلاع ةقدبو ةیكذلا فتاوھلا مادختسا يغبنی3.
.ىقیسوم وأ ةمتاخ وأ ةمدقم وأ ةیفاضإ صوصن وأ تاراعش يأ مادختسا لبقی ال4.
.طقف توصلاب ةناعتسالا نكمی ویدیفلا نمض روھظلاب ةبغرلا مدع لاح يف5.
.يمسر رخآ سابل وأ ةیابع تایتفلل و ،نولم ریغ صیمق وأ ةلدب وأ ةرودنك بابشلل ،ةبسانم سبالم رایتخا ىجری6.
يسردملا يزلا سبل مدع ىجری7.
.ةیراجت تامالع ءامسأ وأ تاباتك ىلع يوتحت سبالم رایتخا مدع ىجری8.
.ةیزیلجنإلا وأ ةیبرعلا ةغللاب ءاوس حضاو توصلا نوكی نأ بجی9.

)خلإ .. رئاتس ،ةینف تاحول ،روص :لثم( تاشیوشت وأ جاعزإ يأ نم ةیلاخ ویدیفلا ةیفلخ نوكت نأ يغبنی10.

:أ قفرملا
يعامتجالا لصاوتلا تاونق ىلع ویدیفلا ةكراشم لوح تاداشرإ
ةبلطلا ةئف



:ویدیفلا ریوصت لوح حئاصن

.لومحملا كفتاھ اریماك ةسدع ةفاظن نم دكأت1.

.ءوضلا ردصم نم برقلاب رّوص2.

.جاعزإ يأ نم ةیلاخو ةفیظنو ةئداھ ریوصتلا ةقطنم نوكت نأ بجی3.

:كب صاخلا ویدیفلا يف ھنع ثدحتلل طقف دحاو ویرانیس رتخا

:1 ویرانیسلا
.ةیمیلعتلا مكتبرجت تلھس فلأ ةصنم يف صئاصخ ثالث ركذا

:2 ویرانیسلا
.میلعتلل فلأ ةزئاج ىلإ میدقتلل كتعفد بابسأ ةثالث ركذا

:3 ویرانیسلا
؟لبقتسملا يف میلعتلل فلأ ةصنم ىرت نیأ :كتاعقوت نع ثدحت

:أ قفرملا
يعامتجالا لصاوتلا تاونق ىلع ویدیفلا ةكراشم لوح تاداشرإ
ةبلطلا ةئف



قیفوتلابعیمجللانتاینمأعمًاركش




