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،نيمرتحملا   رومألا ءايلوأ ةداسلا

 مكركشنو ،يبظوبأةرامإ يف ميلعتلا ةدوج تايوتسم ىلعأ نامض لجأ نم مازتلاب لمعن نحن
.ةيسردملا انتاعمتجمةمالس ىلع ظافحللاندوهج يف مكتقث ىلع

 اذه ردصن ،ًارخؤم هتكراشمب انمق يذلا ةصاخلا سرادملا حتف ةداعإل رومألا ءايلوأ ليلدلً اقاحلإ
 يساردلا ماعلا ضوخ ىلع مكتدعاسمل ةمهم تايصوتو راكفأ نم هيف امب ديدجلا ليلدلا
.ةلاّعف ةروصب مكلافطأ ميلعت ةيلمع معد يف ةمهاسملا نم مكنيكمتو ،يلاحلا

 ريبادت لضفأ عضو ىلع ةيحصلا تاطلسلاو ةصاخلا سرادملا عم قيثولا نواعتلابانلمع دقل
 ةبسانملا ةيوبرتلاو ةيميلعتلا ةئيبلا ريفوت لجأ نم سرادملا يف ةيزارتحالا تاءارجإلاو ةمالسلا
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةلصفم قيقدت ةمئاق عم ةلماكتمو ةلماش لاثتما ةسايس انعضو امك،ةبلطلل
 .ةمالسلا ريياعم ىلعأب ةصاخلا سرادملا مازتلا نامض لجأ نم تابوقع ةحئال

 ةمالس نامضيف ةغلاب ةيمهأ نم مكرودل امل ،مكنواعت ىلإ علطتنو انرودب مايقلا لصاون اننإ
 فّيكتلا ىلع مكلافطأ عيجشت يف مكيلع دمتعنو مكدوهج ردقن نحن .عمتجملاو انتبلط ةحصو
 مكرسأ عم هتكراشمو ةيانعب ليلدلا اذه ةءارقمكنملمأن .ةديدجلا فورظلا يف ملعتلا عم
 ةدهاشمبعاتمتسالاو،ةيعيبطلا ةايحلا ىلإ ةيجيردتلا انتدوعً اعملصاونلو .مكئاقدصأو
.ةديدج تايركذ نوعنصي مهو انلافطأ
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 لبق يحابصلا دادعإلا ةرتف
ةسردملا ىلإ باهذلا

ًاحابص08:00ةياغلو ًاحابص 06:00



 ةيوس لمعلا يف رارمتسالا انيلع كلذل ،سرادملا ىلإ ةدوعلاب ءادعس انتبلط نأب ملعن نحن
.انعمتجمو انتبلطو انسرادم ةمالس ىلع ظافحلا ةيلوؤسم كراشتن اننوك

 مكنأب ةقث ىلع اننإف ،مكلافطأ نأشب يحصلا رارقإلا ىلع رومأ ءايلوأك متعّقو ذإ متنأو
 رعش لاح يف هنأ ىلع صني يذلاو رارقإلا يف درو امب نومزتلتسوً ايموي مهتلاح نوعباتتس
 هتباصإب هبُتشا وأ19–ديفوك رابتخا ىرجأ صخش يأب لاصتا ىلع ناك وأ ،كّعوتب مهدحأ
.لزنملا يف مكلافطأ ءاقبإو روفلا ىلع ةسردملا راطخإب نوموقتس مكنأو ،سوريفلا اذهب
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ةسردملللافطألادادعإ
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 يف )لقألا ىلع2( هجولا تامامك
اهرييغت ىلإ ةجاحلا لاح

ءام ةوبعو ،ماعطلاةبلعةمِّقعمليدانم

ةيساطرق )اهل ةجاحلا لاح يف( ةيمقرلا تاودألا

زواجتيالةبيقحلانزونأنمققحتلا
لفطلانزونم20٪

يديألا مّقعم

ىلع يوتحت ةيسردملا ةبيقحلا نأ نم دكأتلا  |
:ةيلاتلا تاقلعتملا
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:يمويلايحصلاصحفلا  |
مكلافطأةرارحسايق

.ةلمتحملاضارعألانممهولخنمدكأتلاومكلاـــفطأةبقارم

ةساحنادقف،قلحلايفباهتلا ،ىّمح،نايثغ(19-ديفوكضارعأمهيلعترهظاذإ
.لزنملا يف مهئاقبإ بجي ،)خلإ،قوذلاوأمشلا
،ديدشلاعادصلاوأ،لاهسإلاوأ،لاعسلالثمىرخأضارمأضارعأمهيلعترهظاذإ
 .لزنملا يف مهئاقبإ بجي،مسجلامالآوأ

ضارعألانمنيلاخو،ةديجةحصباونوكيامدنعطقفةسردملاىلإمكلاـــــــــــــفطألاسرإ
.نيرخآلا ةبلطلل ىودعلالقنبنجتلهالعأ

 مهئاقبإ بجي ،19-ديفوكسوريفبباصمصخشعملصاوتىلعمكلاـــــــــــــفطأناكاذإ
 .لزنملا يف

 ىلع ةسردملا غالبإ بجي ،هالعأ ةروكذملا تالاحلا عيمج يف
 مكل ةروشملا ميدقت نماهب ةينعملا تاهجلا نكمتت ىتح روفلا
 ميلعتلا ةرئاد نم لك اهترقأ يتلا ةبسانملا تاءارجإلا نأشب
.ةحصلا ةرئادو ةفرعملاو
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.لزنملا يف لماكلاب دعب نع هميلعت ىّقلتي نأ بجي نمزم ضرم نم يناعي مكلاـــــــــــــفطأ دحأ ناك اذإ

:19–ديفوكةحئاجلالخةروطخلاةيلاعةفّنصملاةيبطلاتالاحلابةمئاقيلياميف
.ةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمأ
.يركسلاءاد
فّيلتلاو،يوئرلافّيلتلاو،نمزملايوئرلادادسنالاضرمو،وبرلالثمةنمزملاةئرلاضارمأ؛ةئرلاضارمأ
.تابصقلاعّسوتو،يسيكلا
.ةعانمللةطّبثملاتاجالعلانماهريغوةئرلاةعارزةحارجلضّرعتنم
وأ،يعاعشإلاجالعلاوأ،يئايميكلاجالعلالثمتاجالعلانوقلتينيذلاكئلوأمهيفنمبناطرسلاىضرم
.ةعانملاصقننمنوناعي
مهددعتملايعاخنلامرولاو،مدلاناطرسو،ةيوافمللاماروألالثمةثيبخلامدلاماروأبنوباصملاصاخشألا
.رطخللةضرعرثكألا
.مدلاطغضعافتراضرم
.ىدملاةليوطتاطشنملاكلذيفامب،ةعانمللةلّدعملاوةطّبثملاةيودألانولوانتينيذلاصاخشألا
.مظعلاعاخنعرزوأءاضعأعرزةيلمعلاوعضخنيذلاصاخشألا
ضرموأ"زديإلا"بستكملاةعانملاصقنسوريفلثمضارمأببسبةعانملاصقننمنوناعينيذلادارفألا
.ةعانملا تاطّبثمنولوانتينيذلاكئلوأوأ،يثارولاةعانملاصقن
بّلصتلاو،ةيزاهجلاةيمامحلاةبئذلاو،"يديوتامورلا"يوثرلالصافملاباهتلالثمةيتاذلاةعانملاضارمأ
.ةيباهتلالاةيوعملاضارمألاو(MS)دّدعتملا
.نمزميولكلشف
.نمزملادبكلاضرم
.مدلاتابارطضا

 لكشبةرادُم مكلافطأ ةلاح نأ نودقتعت متنك نإ ىتحو– رثكأ وأ اهنم ةدحاو نم يناعي مكلافطأ دحأ ناك اذإ
.هتمالس لجأ نم لماكلاب دعب نع ميلعتلا يقلتل لزنملا يف هءاقبإ بجيف- ةرطيسلا تحت يهو ديج

 راثآلل ةضرع رثكأ مه ةنمزم ضارمأب مهتباصإ صيخشت مت نيذلا دارفألا نأ ىلإ ةيحصلا تاطلسلا تراشأ
.19–ديفوك سوريفب ةباصإلا نع ةجتانلا تافعاضملا وأ ةديدشلا ةيبناجلا

مكنأنممغرلاىلعو،مهئاقدصأومهئالمزءاقللةسردملاىلإةدوعلايفنوبغريلافطألامظعمنأمهفتننحن
 كلذ عمو،رطخيفسيلرثكأ وأ ةيحصلا لكاشملا كلت ىدحإ نم يناعي مكلافطأ دحأ ناك اذإ هنأبنورعشتدق
.هتمالسىلعًاظافحلزنملايفهؤاقبإبجي هنإف

ًالامهإدعيدصقنعرطخللعمتجملاضيرعتو،ةماعلاةمالسلابةلصتاذنوكتدقيتلاتامولعملابجحنإ
.نوناقلاهيلعبقاعيًاميسج
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لوحهتيعوتبجي،ةلفاحلابةسردملاىلإبهذيمكلفطناكاذإ
دعابتلادعاوقوةلفاحلايفاهبلومعملادعاوقلاةفاكعابتاةيمهأ

.سولجلايف

دكأتلابجي،ةكرتشمةرايسةطساوبمكلافطأليصوتلاحيف
لاوط هجولاتامامكاهنتمىلعلفطلكوقئاسلاءادترانم
دارفأةثالثدوجولحامسلابمازتلالانمدكأتلابجيامك .ةلحرلا
.ىصقأدحكةدحاولاةرايسلايفطقف

:سرادملاىلإلافطألاليصوت |

 تاطايتحالا عيمجب لاـــــــــــفطألا ريكذتو ةيعوت بجي|
 نأب مهمالعإ متي نأو ،ةسردملا يف اهذاختا بجاولا
:ًالوأ يتأت يتلاو ،مهتمالس نامض لجأ نم كلذ
.رارمتسابيديألاميقعتولسغ

.)ىندأ دحك رتم1.5(يدسجلادعابتلاىلعةظفاحملا

.ماعطلا لوانت ةرتف ادع ام تقولا لاوطةمامكلاءادترا

ةزهجألاو،هايملاتاوبعكلذيفامب،نيرخآلاعمتاقلعتملاةكراشممدع
.بتكلاوةباتكلاتاودأو،ةيمقرلا



9

.طقف دحاو صخش ةقفرب اونوكي نأ ىلعةصصخملالوصولاةقطنمىلإلافطألاباحطصا

 بنجتل كلذو ،ةبلطلا جورخو لوخد تاقوأ ددحت ةسردملا تناك اذإ ددحملا تقولا يف لوصولا
.ةليوطلا راظتنالا ريباوط يف فوقولاو ماحدزالا

دعابتلاىلعظافحلاوةمامكلاءادترابجي،راظتنالاروباطيففوقولاءانثألفطلاةقفارملاحيف
.يدسجلا

:ةيلاتلا تالاحلا كلذ نم ىنثتسيو .ةسردملاىنبماولخدتال،نيرخآلاةمالسومكتمالسلجأنم

ةسردملا ىلإونمليصوتلادعاوق |

ممهلا باحصأ نم لفطل مكتقفارم
 اذإ ،ىلوألاةقلحلا- ةيسيسأتلا ةلحرملا وأ ةضورلا ةلحرم يف لفطل نيدلاولا دحأ ةقفارم
رمألا مزل

19–ديفوك رابتخا ةقيثو زاربإ بجي ،يساردلا لصفلا ىلإ مكلافطأ ةقفارمب ةبغرلا لاح يف
 حاقل ةبرجتل نيعوطتملا نم متنك ول ىتح كلذو ،ةعاس72 ةدمل ةحلاص ةيبلس ةجيتن عم
.19–ديفوك

 سوردلا روضح نم هنكمت لفطلل ةحيرمو ىضوفلا نم ةيلاخو ةئداه ةحاسم دادعإو صيصخت
 يساردلا لصفلا ةعاق ءاوجأ يكاحي عضو ىلإ لاقتنالا ىلع هدعاسي امبو ،زيكرتو ءودهب ةيضارتفالا
.ربكأ ةلوهسب

 ىلع اهدوجو رثؤي دق يتلا ةلضفملا باعلألا لثم لافطألا هابتنال ةتتشملا لماوعلا نم صلختلا
.مهزيكرت

دعبنعمـيلعتلانوقلتيلافطألا/لفطلاناكاذإ |
مهتدعاسملتيتشتلالماوعنماوللق،لزنملانم
:زيكرتلاىلع



يساردلا مويلا لالخ
رهظلا دعب02:00-ًاحابص 08:00
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 فاشتكا دنع مكعم اهلصاوت نأشب مكتسردم ةطخ ىلع عالطالا ىجري|
 اهذاختا ىدل وأ ،مكلفط لصف يف19-ديفوك سوريفب ةيباجيإ ةباصإ ةلاح
.دعب نع ملعتلل ةسردملا ليوحتل يزارتحا ءارجإ

 ةدوعلاةيباجيإلا تالاحلل نيطلاخملا ريغ نم ىضرملا لافطألل نكمي
 عمو ةعاس24 ةدمل ضارعألا نم نييلاخ اونوكي نأ دعب ةسردملا ىلإ

.ةسردملا ىلإ ةدوعلل نوقئال مهنأ دكؤت ةيبط ةداهش

 ىلإ ةدوعلا ،ةيباجيإلا19-ديفوك تالاحل نيطلاخملا لافطألل نكمي
:يلاتلا قفو ةسردملا

 يف لزعلا ةفرغ ىلإ19-ديفوكضارعأ مهيلع رهظتو ةسردملا يف ىضرملا بالطلا لقن متي
.ةسردملا ةضرمم لبق نم مهصحف متيو ةسردملا

 نأ بجاولا نمف19-ديفوكرابتخا ءارجإل كلفط باحطصال كتسردم كب تلصتا اذإ
.ريخأت نودو ةيدجب رمألا اذه عم لماعتت

.رطخلل ةماعلا ةحصلا ضيرعت بنجتل ةضرمملا تاميلعت عبتا

 ةقلعتملاو ةصتخملا تاهجلا نم ةدمتعملا ةيسردملا تاراعشإلا يقلت دنع قلقلل يعاد ال
.ةهبتشملا تالاحلاب

.عمتجملا تايولوأ عم ىشامتي امبو ثدحلا ةرادإب سرادملاو ةينعملا تاهجلا موقت

.مهنأشب تامولعم ةيأ لوادت مدعو نيباصملا دارفألا ةيصوصخ ىلع ظافحلا ىجري

 كلذو يلزنملا يحصلا رجحلا يفً اموي14 ةدمل مهلامكإ دعب
 .ةيبلس مهصحف ةجيتن تناك لاح يف
يف كلذو لزعلا يف لقألا ىلعً اموي14 ةدمل مهلامكإ دعب
 .ةيباجيإ مهصحف ةجيتن تناك لاح
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.ددحملاتقولايفوةلماكةبولطملاقئاثولالاسرإ

.مكتاحرتقمومكتاظحالمةفرعمنماهنيكمتلةسردملاتانايبتسايفةكراشملا

.ةسردملا اهلسرت يتلا داوملا عيمج ىلع رمتسملا عالطالا

.ةيسردملاتاءارجإلاودعاوقلابمازتلالا

.مكلافطأةمالسنامضلكلذبةصاختالوكوتوربكانهف،ةسردملاىلإنذإ نودبلوخدلامدع

.)لزنملاوأةسردملايفءاوس(ةيمويةروصبولوادجلابسحبميلعتلانوقلتيمكلافطأنأنمدكأتلا

ةرمفّيكتلامهيلعنوكيثيح،مكلافطأىلعًابلسرثؤيدقكلذنأل،ميلعتلاجذومنرييغتمدع
.رييغتلاعمىرخأ

 ً.اقباس ناك امكدعيملةسردملاىلإلوخدلانألّبقتو،ةيلوؤسمبفرصتلا

 :يلي امب ديقتلا |
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.انلافطأ ةمالس نامضلً اعم لمعن اننأ ركذتنلو ،رمتسملا نيسحتلل ةلباق ريبادتلاو تاءارجإلا عيمج

 رثكأبو ةيلاــــــــــعفبفيكتلل هدهج ىراـــــــــــــــــــصق لذبي اهيف لمعي نم لكف ،انسرادم فورظ مهفتنل
.ةنكمملا قرطلا

.ميلعتلا ةدوج ىلع ظافحلا  نامض عم ،تاجايتحالا فلتخم ةيبلتل اهدوهج ىراصق سرادملا لذبت

:ربصلابّيلــــــــــــــــــــــــــــــحتلا |

.قبسمدعومنودبةسردملاةرايزمدع

مهف،انيملعمبقثنلو ،ةسردملايفاهلمكلافطأروضحءانثأةيضارتفالاسوردلالوخدمدع
.مهبجاوبنوموقي

 تفلننكلو،ةسردملاةرايزيفمكتبغرمهفتننحن |
:يلي ام ىلإ مكتيانع

 مهيدل نأو ،عضولا اذه عم لماعتلا يف ةلثامم تايدحت نوهجاوي نيملعملا نأ ركذتنل
حرطو مكتالاصتا ءارجإ وجرن ،كلذل .لافطأو رسأ مهيدلً اضيأ مهو ،ةددحم لمع تاعاس
.ةسردم لك اهدمتعت يتلا ةصصخملا ديعاوملا يف تاراسفتسالا

.رمألا مّهفت مكنم بلطن اننإف ،بالطلا فوفص رييغت ىلإ ةسردملا تجاتحا لاح يف
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 كلذ يف امب ،سرادملا يف ةمالسلاو ةحصلا دعاوقب نومزتلي ال نيذلا بالطلا
 ذاختا متيس ،هجولا عانق ءادتراو رتم1.5 يدسج دعابت ةفاسم ىلع ظافحلا
.مهقحب ةيبيدأت تاءارجإ

 لبق قوف امو ةنس12 رمعب ةبلطلا عيمج ىلع19-ديفوك رابتخا ءارجإ متيس
 كلذو(ضرغلا اذهل ةصصخم نكامأ يف ةسردملا يف ميلعتلا يقلتل ةدوعلا
 تاميلعت عابتا ىجريو ،)ةسردملا يف ميلعتلا اهيقلت ةيناكمإ ررقت يتلا تائفلل
.ددصلا اذه يف ةسردملا

 لالخ ىتح ةمالسلاو ةحصلا دعاوق عيمج عابتابً انس ربكألا ءانبألا ريكذت بجي
 مهلعافت رصح ىجريف ً،انكمم كلذ نكي مل اذإو ،ةسردملا ىنبم جراخ مهدوجو
نارقألا نم دودحم ددع عم

 عابتاو كولسلا ةنودمب مازتلالا اهيلإ نيدئاعلا اهبالط نم سرادملا بلطتس
.ةمارصب ةيئاقولا تاءارجإلا

 نوقلتي نيذلاو ًانس ربكألا لافطألل ةبسنلابا
:يلي ام ّركذت ىجري ،سرادملا يف ميلعتلا
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يف قثف ،دعب نع ميلعتلا ىقلتيمكلفط ناك اذإ|
:هب صاخلا ملعتلا ىنحنم

.اهتيلاعفىلعرثؤيوسوردلالطعياذهف،ةيساردلاصصحلالالخلخدتلامدعىجري

نوديرتمكنأملعن.مكنملخدتنودتاناحتمالاوتارابتخالاءارجإبمكلافطألحامسلاءاجرلا
 :يلي امل مكهابتنا تفل دون اذل ،مكلافطأنيكمت

 عابتاو ،ةيسردملا صصحلا ةفاك روضح لافطألا ىلع نوكي ،دعب نع ميلعتلا جذومن يف ىتح
.ةعبّتملا ةكراشملا دعاوق سفن
 نكميو ،تابجاولا لح ىلع لافطألا ةردقو عفاود نم ّدحي نيدلاولا ىلع طرفملا دامتعالا نإ
.يميلعتلا مهاوتسمو مهتاردق ىلع رثؤي نأ اذهل

يعامتجالالصاوتلالئاسوداومضعبةدهاشمنإف،صصحلالالخمكلافطأةزهجأاوبقار
.مهئادأىلعرثؤت رومأسردلابةقالعهلسيلامعتنرتنإلاحفصتو



 يساردلا مويلا ءاهتنا دعب
اهدعب امو   رهظلا دعب02:00
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.ةسردملاتقو دعبولالخربكأةلوهسبلاقتنالاىلعةبلطلاتباثينمزلودجعضودعاسي

ةساردلاوتابجولاتاقوأديدحتو،قاستالاوميظنتلانمنكممردقربكأداجيإاولواح
.ىرخألاةطشنألاو

يفاهعضوبجييتلاتاقلعتملا،لاثملاليبسىلع-اهدعبوةسردملالبقيموينيتورريوطت
دنعاهبمايقلابجييتلارومألاو ،)ةيفاضإهجوةمامكويديألامقعملثم(حابصلكةبيقحلا
لسغوأ،ًاروف يديألا لسغوتالمهملاةلسيفتامامكلايمرلثم(لزنملاىلإةدوعلا
.)لسغللةلباقتناكاذإتامامكلا

 داجيإو ةددحم ةينمز لوادجب مازتلالا|
:ةديدج ةيموي طامنأ

 مهملا نمو ،اهنودهشي يتلا تارييغتلا هذه لك ببسب فوخلاو قلقلاب لافطألا ضعب رعشي دق
.رعاشملا هذه عم لماعتلا يف مهتدعاسم

ً.افلتخم حبصأ ميلعتلا نأ ةيباجيإ ةقيرطبو مهل اوحرشا

.ةيسفنلاو ةينهذلا ةمالسلا ةطشنأ نع مكتسردم اولأسا

.رمألامزلاذإنيصتخملاعماولصاوت

.نامألابنورعشيمهلعجومهتنأمطيفمهملامكرودبمايقلانماودكأت

:مهفواخمعملماعتلايفمكلافطأةدعاسم |
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ملعتلا ةلصاوم ىلع مكلافطأ زيفحت |

 تاباصإلا دادعأ تداز اذإ سرادملا قلغ لامتحا نع مهوربخأو مكلافطأ ىلإ اوثدحت
 ةمالسو ةحصو مهتمالسو مهتحص ىلع ةظفاحملل وه اهقالغإ نأ مهونئمطو .ىودعلاب
.عمتجملا

.ءاوس دح ىلع لزنملاو ةسردملا يف نوكي نأ نكمي ملعتلا نأً امئاد مهوّركذ

 طالتخالا دنع نامأب مكلافطأ نأ نم اودكأت |
:ةسردملا جراخ نيرخآلاب
.مهتمالس ةيمهأب مهيعو اوززعو ،هجولا ةمامك ءادترا ىلع مهودّوع

 تامامك ءادتراب نومزتلي مهنأ نم اودكأت ،مهئاقدصأ عم نولصاوتيً انس ربكأ ًالافطأ مكيدل ناك اذإ
.يدسجلا دعابتلا ىلع ظافحلا عم تاقوألا عيمج يف هجولا

 ىلع مهعيجشت عم،ةسردملا جراخ مكلافطأ مهعم لصاوتيو لعافتي نيذلا ةفرعمو هابتنالا بجي
.ةمالسلا دعاوقب نيمزتلم صاخشأب طالتخالا

.يدسجلا دعابتلا ىلع ظافحلاو ةريبكلا تاعمجتلا بنجت

:اهولقنتالواهوقدصتالف،تاعئاشلااورذاح |

 ةلاح يف ببستن اليكل عسوألا عمتجملاو رومألا ءايلوأ تاعومجم نيب ةئطاخلا تامولعملا رشن اوبنجت
.يرورضلا ريغ علهلاو رعذلا نم

 طوطخلاب لاصتالا يف ددرتلا مدع ءاجرلاو ،ةيمسرلا تاونقلا ربع ربخلا نماوققحت ،كشلا ةلاح يف
.كلذل ةصصخملا ةنخاسلا
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ءاهتنالادعبةيهيفرتةطشنأيفلافطألاكارشإ |
:ةساردلانم
.ةينورتكلإلا انتصنم ىلع ةروشنملا تاطاشنلاو تايلاعفلا نم ةدافتسالا

.ةيضايرلا تانيرمتلا ةسرامم ىلع لافطألا عيجشت

.ةديدج تاياوه ىلع مهفيرعت

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ينورتكلإلا عقوملا

3771833-056 :رومألا ءايلوأل نخاسلا طخلا

ADEK_insta ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةعباتلا يعامتجالا لصاوتلا تاباسح

ةحص– ةيحصلا تامدخلل يبظوبأ ةكرش / ةحصلا ةرئاد

:تادجتسملا رخآ ىلع فرعتلل لاصتالا تاهج مكيلإ |

mailto:https://activityplatform.adek.gov.ae/?lang=ar
mailto:https://adek.gov.ae/ar-AE/Education-System/Coronavirus-COVID19
mailto:https://www.instagram.com/adek_insta/?hl=en
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لاثتماجمانربلالخنممكلافطأةمالسىلعظافحلايفانرودبنومزتلمنحن
ةبسانملا ريياعملاب ةصاخلا سرادملا عيمج لاثتما نامضلمراص

لاثتمالاجمانربزئاـــــــــــــــــكر |

ةداعإلةعنامممدعباطخ
ةبلطلالابقتساوسرادملاحتف

شيتفتلاولاثتمالاتارايز
ةيرودلا

صصخملانخاسلاطخلاةسردملايفلاثتمالاطباض
8002335

صاخنيفظوملاورومألاءايلوألنخاسطخ
عباتت.ىواـــــــــــــــكشلانعغالبإلللاثتمالاب
ةفاــــــــــــــــكيفققحتوةفرعملاوميلعتلاةرئاد
.هربعةدراولاىواكشلا

 مدع باطخ ىلع سرادملا ةفاـــــــــــك تلصح
 ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم ةعناــــــــــــــــــــــــمم
 ،اهحتف ةداــــــــــــــــــــعإ ىلع ةقفاوملل يبظوبأب
 لاــــــــــــثتمالا قيرف تاراـــــــــــــــــــيز بقع كلذو
 نم ققحتلل سرادملل ةيـــــــــــــــــــــــــشيتفتلا
.ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإل اهلاـــــــــثتما

 ةصاـــــــخلا سرادملا عيمج لاثتمالا قرف روزت
 متيس .اهلاـــــــــــثتما نم ققحتلل ماظتناب
 تاــــــــسايسب مزتلت ال يتلا سرادملا ريذحت
 لصت تاـــــــــــــــــــبوقعل ضرعتتسو ،لاثتمالا
.اهقالغإ ىلإ

 ةـــــــسردملا يف ّنيعملا لاــــــــــثتمالا طباض عفري
 ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ىلإً اـــــــــــــيموي ًارــــيرقت
.لاثتمالا بناوج لكل ةلماش ةمئاقب


