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 میدقت
 

 يه rd(Mada AlecsoApps Awa 2019 (ةلاّوجلا تاقيبطّتلل ىدم - وسكلألا ةزئاج

 نم صاخشألا ةدئافل اّيبرع ةزجنم لاّوج فتاه ةقيبطت لضفأ ىلإ ُدَنْسُت ةّيونس ةزئاج

 ةدعاسملا ايجولونكتلل ىدم زكرم نيب ةكارش راطإ يف جردنت يهو .ةقاعإلا يوذ

 ىلإ ةزئاجلا فدهتو .وسكلأ – مولعلاو ةفاقّثلاو ةيبرّتلل ةّيبرعلا ةمّظنملاو رطق ةلودب

 تامدخ مدقت ةلاوج تاقيبطت لالخ نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا شيع فورظ نيسحت

 .هتقاعإ عون ناك امهم صخش يأل ةبسنلاب لهسأ ةايحلا لعجت نأ اهنأش نم

 دصرتو .ةلاوجلا تاقيبطتلل ىدم - وسكلألا ةزئاج ىلع برعلا نوروطملا قباستيو

 .ةقيبطت لضفأل يكيرمأ رالود فالأ 10 ةزئاج

  
  فادھألاو ةیؤرلا
 

 ىلعو ةيكذلا فتاوهلا ايجولونكت ىلع ديازتم لكشب ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا دمتعي

 ،قايسلا اذه يف و .ةيعامتجالا و ةيدسجلا مهتاردق نيسحت نم مهنكمت يتلا تنرتنألا

 ةفاضم ةميق تاذ تامدخ ميدقت ىلع اهتردق ةلاوجلا تاقيبطتلا ايجولونكت تنيب

  .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 

 راكتبا ىلع تاسسؤملاو دارفألل ةريبك ةصرف لاجملا اذه يف راكتبالا لعجي ام اذه و

 تامدخ نم ةدافتسالا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم نيمدختسملل حيتت لاوج تاقيبطت

 يتلا ةايحلا ةيهافر نم ةديدج تايوتسم فاشتكا نمو ةيلاع ةدوج تاذ ةجمدم

 .تزاجنالا قيقحت و مهتاردق ءانب ىلع مهدعاست

 

 دارفألا ثح ىلإ ىدم زكرم و مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ىعست  ،ةزئاجلا هذه لالخ نمو

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةايح يف ةيقيقح ةلقن ثدحت نأ اهنأش نم ةدئار ةلاوج تاقيبطت راكتبا ىلع تاسسؤملاو

  .رشابم لكشب

 

 

ىدم - وسكلألا ةزئاج  
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةدئافل ةلاوجلا تاقیبطتلل
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 : ةزئاجلا فادهأ نمو

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا تاقيبطت ةيمهأ وحن مالعالا لئاسوو ماعلا يأرلا راضنأ هيجوتو يعولا رشن -

 .اجامدا رثكأو لهسأ نيمدختسملا ةايح لعج ىلع اهتردقو

 .يبرعلا نطولا يف ةدعاسملا تاقيبطتب ةصاخ ةيويحو ةديدج قوس ءانب يف ةمهاسملا -

 دّهمتو ،تاربخلاو براجّتلا لدابتب حمست ،يبرعلا نطولا يف ةلاّوجلا تاقيبطتلا يرّوطمل ةكبش ءاشنإ -

  زةقاعإلا يوذ صاخشألا ديفت ةكرتشم عيراشم ةماقإل

 زةلاوجلا ةزهجألا يعنصمو نيروطملاو تاقيبطتلا يمدختسم نيب لصاوت روسج ءانب -
 
 ةمانزرلا
 :يتآلاك ىربك لحارم ثالثب "ةلاوجلا تاقيبطتلل ىدم-وسكلألا ةزئاج" ةقباسم ّرمت

 عقوملا ربع ةينورتكلإ ةروصب حشرتلا نوكيو حشرتلا باب حتف : 2019 ربوتكأ 20 ةياغ ىلإ 2019 ربمتبس 15 نم

 تاقيبطتلل ىربكلا وسكلألا ةزئاجل يمسرلا عقوملا نمض ةلاوجلا تاقيبطتلل ىدم - وسكلألا ةزئاجل صصخملا

 .ةيبرعلا ةلاوجلا

 متيو ،ةيبرعلا لودلا فلتخم نم ةدراولا تاقيبطتلا تامييقت يف ميكحتلا ةنجل قلطنت ،2019 ربوتكأ 21 نم ءادتبا

 .GREAT Talks 2019 ةيلاعف لالخ زئافلا ميركت متيل ةقيبطت لضفأ رايتخا اهلالخ
 
  ةكراشملا ةیفیك
 اّمإ ةقباسملا يف اهب ةكراشملا عمزملا )تاقيبطتلا وأ( ةقيبطتلا )ةسّسؤملا وأ لمعلا قيرف وأ( قباستملا جتني

 .ةلاّوجلا تاقيبطّتلا جاتنإل وسكلألا ةموظنم لامعتساب وأ ةّيتاّذلا تاّيناكمإلا دامتعاب

 ىلع صرحلا عم ،ةقباسملا عقوم ىلع ةحاتملا ةكراشملا ةرامتسا )ةسّسؤملا وأ لمعلا قيرف وأ( قباستملا ألمي

 .ةبولطملا تامولعملا ّلك ميدقت

 وسكلألا ةزئاج عقوم ىلع ةَجَتنملا )تاقيبطتلا وأ( ةقيبطتلا عفرب )ةسّسؤملا وأ لمعلا قيرف وأ( قباستملا موقي

   award.alecsoapps.org//:http  ناونعلا ىلع  Award(Alecso Apps (ةلاّوجلا تاقيبطّتلل

 مّدقت ةعباتم اقحال هنكميو ،هتكراشم مالتساب اّينورتكلإ اراعشإ )ةسّسؤملا وأ لمعلا قيرف وأ( قباستملا مّلستي

 ةنجل ءاضعأ تاهيجوت ىلع عالّطالا هنكمي امك ،ةقباسملا عقوم ربع ةكراشملا )هتاقيبطت وأ( هتقيبطت مييقت ةّيلمع

 زواجت مدع طرش ديدج نم هلاسرإ ةداعإو هحّشرت فلم نمض لّجست نأ نكمي يتلا صئاقّنلا كرادت ةياغب ميكحتلا

 .ةّينوناقلا لاجآلا
 

  ةكراشملا طورش
 

 ةيئارجإلا طورشلا .1

 .ةزئاجلل حّشرّتلا ةّيبرعلا لوّدلا ىدحإب نطاوم ّلكل قحي -

 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا تاسسؤم نم ةّيونعملا تاوّذلل قحي -
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 ةّيبرعلا لوّدلا فلتخم يف تائيهلاو تاسّسؤملا نم اهريغو ةّيثحبلا زكارملاو ةّيميلعّتلا تاسّسؤملاو

 .حّشرّتلا

 قّلعتي ام ّلك يف ديحولا بطاخملا نوكي لّثمم نييعت يغبني ،لمع قيرف وأ ةسّسؤم حّشرت ةروص يف -

 .ةقباسملاب

 .رثكأ وأ ةدحاو ةقيبطتب ةكراشملا ةسّسؤم وأ لمع قيرف وأ رّوطم ّلكل نكمي -

 .ىرخأ ةّيلود زئاوجب زوفلا اهل قبس لامعأب حّشرّتلا نكمي ال -

 :ةزئاجلا عقوم ىلع ةرّفوتملا ةّينورتكلإلا ةموظنملا لامعتساب ،اّيرصح ،حشرتلا نوكي -

www.alecsoapps.net/award، يف ّالإ ينورتكلإلا وأ ّيداعلا ديربلا ربع ةدراولا تاحّشرّتلا لبقت الو 

 .اهريدقت ميكحّتلا ةنجل ىّلوتت ةّيئانثتسا تالاح

 :ةينفلا طورشلا .2

 .Android ةئيب يف لامعتسالل ةلباق ةحّشرملا ةقيبطّتلا نوكت نأ يغبني -

 .رشابم لكشب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةمدخب موقت نأ ةحّشرملا تاقيبطّتلا ىلع -

 .ةّيتامولعملا ةمالّسلا تابّلطتمل ةبيجتسم نوكت نأ ةحّشرملا تاقيبطّتلا ىلع -

 .)ّيبيرجت رادصإ يف ولو( ةلمتكم نوكت نأ ةحّشرملا تاقيبطّتلا -

 تاغل وأ ةغل لامعتسا ةّيناكمإ عم ،ةحّشرملا ةقيبطّتلل ةّيسيئّرلا ةغّللا يه ةّيبرعلا ةغّللا نوكت نأ يغبني -

 .ىرخأ

 ةءاسإ نّمضتي ّالأو ،ةّيبرعلا نادلبلل ةّيراضحلا تاّيصوصخلا عم امجسنم ةقيبطّتلا ىوتحم نوكي نأ يغبني -

 .نيد وأ قرع وأ ةهج وأ دلب ىلإ

 :ةيركفلا ةيكلملا قوقح .3

 يفو ،قباستملا جاتنإ نم ةكراشملا ةقيبطّتلا يف ةمدختسملا تايوتحملاو داوملا ّلك نوكت نأ يغبني -

 ىلع بجي امك ،فيلأّتلا قوقحل ةعضاخ ريغ تايوتحملا هذه نوكت نأ يغبني ،ريغلا تايوتحم مادختسا ةروص

 .ةّينورتكلإلا حّشرّتلا ةرامتسا نمض ضرغلا اذهل صّصخملا نكّرلا يف اهرداصم ىلإ ةراشإلا قباستملا

 .ةرقفلا هذه نم ةقباّسلا ةّداملا نمض درو امب مازتلالا مدع ةّيلوؤسم هدحو كراشملا لمحتي -

 .ةّيركفلا ةّيكلملا قوقح مرتحت ال ةكراشم ّلك ميكحّتلا ةنجل دعبتست -

 ىلإ اهتبسن ىلع مئاّدلا صرحلا عم ،ةقباسملا يف ةكراشملا لامعألا ضرع وسكلأللو ىدم زكرمل قحي -

 .اهباحصأ
  مییقتلا
 ىلإ نيقباستملا هيجوت ىلع اصرحو ،ةقباسملا دمتعت يذلا ةّيفافّشلا إدبم سيركت راطإ يف مييقّتلا ريياعم طبض ّمت

 : يتآلاك يهو .زوفلا ظوظح رفوأ نامضل مهتاقيبطت دادعإ دنع اهيلع زيكرّتلا مهب ردجي يتلا بناوجلا

  ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلإ ذافنلا ةجرد -

 ديدجّتلاو راكتبالا -

  ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةمدخلا ةدئاف -
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  ىوتحملا -

 مادختسإلا ةهجاو -

  ةينقتلا -
 لاصتالا
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ”ىدم“ ةدعاسملا ايجولونكتلل رطق زكرم

 شينروكلا قيرط ،”ب“ رصنلا جرب ،عباسلا قباطلا

 رطق ،ةحودلا ، 24230 :ديرب قودنص

 44594050:فتاه

 44594051 :سكاف

 info@mada.org.qa :ينورتكلالا ديربلا

 ب.ص يلامشلا ينارمعلا زكرملا ـ ديقع يلع دمحم عراش

 ةيسنوتلا ةيروهمجلا ـ 1003 ءارضخلا يح ـ 1120

 award@alecso.org :ينورتكلالا ديربلا

 


