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جمهٌد:
آَظوذهتِ قوي ْظواالخ
اٖطالنا ْ٘ االٛذٓاّ ةٟٓايتح اَذطوٟزاخ اَذوي دظذواغ اَػوأَ قيٓوا يذ وِ ة وٗاغح س

اَذػُئ ٞاَ ؼح ٞاَطانح ٞاَتيئح ٞاَذهٗيحْٟٞ ،ايتح َسئيح آًَُٓح  ،0202ؤطُو ْٗذد ٠ؤطوتاز اَودَٞي قوي رٞزدوٝ
اَشاَشح -اَذي غهدخ قي اَكذسج ْ٘ ٟٖ 6-4قٓتس  -ّ0202طائصج "ؤقًاز آَظذهتِ"ٛٞ ،ي ْتارزج د س وث قوي خدْوح

ْظوذهتِ اَهطاغواخ اَؼيٟيوح آَوريٟزج ،دطُػووا َٟضوؼ زئٞ ٠ؤقًواز بةداغيوح ْتذًووسج َُٓظواغدج غُوا االٖذهواٍ بَووا
ْظذهتِ ٞاغد .قي خطٟج دظاغد غُا اَٟص ٍٟبَا اَؼُ ٍٟآًَٓ٘ دطتيهٜا َذٟظيل ؤرٞاخ اَشوٟزج اَذًَٟٟٗطيوح
اَؼديشحٞ ،دٗدزض قي ةاب اطذشساف آَظذهتِ ٞاًَشل غ٘ ؤةسش دؼديادٞ ،ٝدظُيادٞٞ ،ٝغٟر.ٙ
ٞيإدي بطالم آَٗذدَٜ ٠ر ٙاَظائصج اطذظاةح َٓا دذٟخا ٙزئيح آًَُٓح ٞ 0202ؤٛوداقٜا ٖؼو ٟدطوٟيس ْسدًوصاخ
ػياج آَظذٓؼ اَظػٟري ٖؼ ٟاألقضِ.
اَظائصج ؤطُهور غاْوح َُٓوٟاطٗي٘ ٞآَهيٓوي٘ قوي آًَُٓوح اَػسةيوح اَظوػٟريح ْو٘ طٓيوؼ اَكئواخ اَػٓسيوح،
ةؿسض اَذؼكيص غُا االةذًاز ٞاإلةداع ٞالطيٓا ةي٘ اَشتاب.
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 الوطاق الجغرافٍ للجائسة:
آَٟاطٗٞ ٕٟآَهيٓ ٕٟقي آًَُٓح اَػسةيح اَظػٟريح.

 مجاالث الجائسة وشروطها:
شووووووُٓر اَظووووووائصج خٓظووووووح نطاغوووووواخ زئيظووووووح قاَذػُووووووئ ،اَ ووووووؼح ،اَذهٗيووووووح ،اَطانووووووح ،اَتيئووووووح ،قووووووي
آَظووووذهتِ)ٞ ،اشووووذسم آَٗذوووود ٠قووووي األقًوووواز آَهدْووووح ؤٕ دًوووو ٕٟؤقًووووازا بةداغيووووح ٞزياريووووح ةػيوووودج غوووو٘
ْؼايووواج اَٟانوووؼ ؤ ٞبغوووارج بٖذاطوووٞ ،ٝؤٕ دهووودّ قوووي صوووٟزج غوووسض بةوووداغي ٞاػذساقوووي ْتذًوووس قزطووؤْٟ ،شووو٘
ؾساقيٌ ،قيدي ٟؾساقيٌ) ؤ ٞؤي ٞطيُح دػتيسيح ؤخسْ ٠تذًسج ٞطاذةح.

 مدة الجائسة:
 سقذؽ ةاب نت ٍٟآَشازياخ اَذسشؽ َُظائصج قي  02ؤيذٟةس ٞ 0202ؤؾُوو قوي  02ؤيذوٟةس  ،0202بذ اطوذؿسنر
قذسج اَذسشؽ َُظائصج ْدج شٜس ٞاػد.
ٞ نوود دٓوور آَشووازياخ غوو٘ طسيووو ْٟنووؼ بًَذسٖٞووي ْئ و

َُظووائصج  ،/https://asbar.jasarah.netؤٖش و

ةآَشازيح ْؼ ْاطظح اَؼُ ٍٟاَٟانػيح َذهٗيح آَػُْٟاخ.
ٞ نوود صوواػث اَظووائصج ػُٓووح بغالْيووح قووي اَٟطووائِ آَظووٟٓغح ٞآَسئيووح ٞآَهووسٞءج ٞقووي شووتًاخ اَذٟاصووِ
االطذٓاغي.

 سوؤ سؤغُوو٘ غوو٘ آَشووازيؼ آَهتَٟووح َُوودخ ٍٟقووي اَذهيووئ ٞاَذووي اٖطتهوور غُيٜووا ياقووح االشووذساطاخ ٞآَػوواييس
آَطُٟةح.

 المحقدمون للجائسة:
هدّ َُظائصج ْ 062ذظاةها ْ٘ ْئذُل ْٗواطو آًَُٓوح ةيوْٗ ٜٔذظواةو ْ وسي ٞقُظوطيٗي ْٞذظواةهإ
د َّ

طٟيديإ.

ٞنووود ػ يووور ْشوووسٞغادٞ ٜٔؤقًووواز ٔٛةاٛذٓووواّ َظٗوووح اَكوووسش األَٞوووا ٞةػووود بطوووساء غُٓيوووح اَكوووسش اطوووذهس غووودر
آَذظاةهي٘ غُا ْ 02ذظاةها سٔ اخذازخ َظٗح اَذهيئ اَٜٗائي اَكائصي٘ اَئٓع األٞائِ.
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 .1جوزًع المحقدمٌى للجائسة حسب الجوس:
اَظٗع

اَػدر

ذيٟز

82

بٖاز

02

اإلطٓاَي

062

90

54%

88
86
84
82

46%

80
78
76
74
72

إناث

ذكور
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 .2جوزًع المحقدمٌى للجائسة حسب الموطقت:
آَٗطهح

اَػدر

آَٗطهح اَٟططا

60

آَٗطهح اَشسنيح

02

آَٗطهح اَؿسةيح

62

آَٗطهح اَظٟٗةيح

00
062

اإلطٓاَي

70

63
60

60
50
40
30
30
20

11

10
0

المنطقة الجنوبية
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المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

 .3جوزًع المحقدمٌى للجائسة حسب المجاالث المطلوبت للمسابقت:
آَظاٍ

اَػدر

اَذػُئ قي آَظذهتِ

40

اَ ؼح قي آَظذهتِ

08

اَطانح قي آَظذهتِ

04

اَذهٗيح قي آَظذهتِ

24

اَتيئح قي آَظذهتِ

02

اإلطٓاَي

062

 التعليم في املستقبل
 الصحة في املستقبل
 الطاقة في املستقبل
 التقنية في املستقبل
 البيئة في املستقبل
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 لجان الجائسة:
 )1لجوة اإلعداد:
دشوووًُر َظٗوووح اإلغووودار َُظوووائصج ْووو٘ يوووِ ْووو٘ :ر .قٜووود اَػساةوووي اَؼوووازسي زئووويع ْظُوووع برازج آَٗذووود،٠
 .ّ ٞطاْي اَؼ ي٘ زئيع اَُظٗح اَػُٓيح ٞ ،ؤ .قاطٓح اَشسيل ْظاغد زئيع ْظُع اإلرازج.
ٛٞي اَُظٗح اَذي ؤنسخ اَظائصج ٞٞضػر ؤطسٛا ٞنٟاغدٛا ٞشسٞطٜا.
 )2لجوة التقييم واختيار الفائزيى:

دٓر ْساطػح ٞدهيئ طُتاخ اَذسشؽ َُظائصجٞ ،ددنيهٜاٞ ،قوو آَػواييس ٞاَشوسٞم آَػذٓودجٞ ،نود ػسصور

اَُظٗح غُا اخذياز آَشسٞغاخ آَذٓيصجٞ ،دٔ اطذتػار األقًاز ؤ ٞآَشسٞغاخ اَذي ال دسنا بَوا طٓوٟغ اَظوائصج ؤٞ
ال دٗطتو غُيٜا اَشسٞم ٞطسخ غُٓيح االخذياز ٞقو اآلدي:

 ػسص آَٗذد ٠غُا ؤٕ يً ٕٟؤغضاء اَكسيو ْ٘ ذٞي اَئتسج اَظاةهح قوي ْظواٍ اَذهيوئ ٞقوي ْظواٍ اإلةوداع
ٞاالةذًاز.

 دٔ اَكسش بًَذسٖٞيا.

 دٔ اَذهيئ اَذٟاقهي.

ٖ ذع غ٘ غُٓيح اَكسش األَٞا اخذياز ْ 02ذظاةها طديسي٘ ةاَذسشؽ َُظائصج.
 ةػد ذٌَ دٔ دهيئ يِ قًسج غُا ػدج ْ٘ نتِ آَؼًٓي٘ األزةػح.

 دٔ اَذهيئ ةٗاء غُا :طٟرج اَػسض آَهدّ ،خيواٍ اَكًوسج ،بًْاٖيوح دطتيهٜوا ْظوذهتال ،ػداسوح اَكًوسج ٞغودّ
اَظتو بَيٜا.

 أعضاء لجوت الحقٌٌم واخحٌار الفائسًى:

 .ّ طاْي اَؼ يٖ٘ :ائث ْؼاقظ ٛيئح آَٗشأخ اَ ؿيسج ٞآَذٟططح ٞزئيع اَُظٗح اَػُٓيح.
غِٓ طاةها:
-

زئيع ةسٖاْع اَػِٓ آَظذهتُي قي "شسيح دًاِْ اَهاةضح".

ٖائث اَ ٓؼاقظ ٞزئيع نظٔ آَػُْٟاخ قي "آَاطظح اَػاْح َُذدزيث اَذهٗي ٞآَٜٗي".

-

ْديس غاّ ْسيص اَذػُئ اإلًَذسٖٞي قي "آَاطظح اَػاْح َُذدزيث اَذهٗي ٞآَٜٗي"ْ ،ديس نظؤ اَتٗيوح

-

ْظذشاز اَؼٟيٓح اإلًَذسٖٞيح قي "ٞشازج اَػِٓ.

اَذؼذيح قي آَاطظح ذادٜا.

ْ .ّ ؼٓوود آَشوويهؽٞ :ييووِ ٞشازج االد وواالخ ٞدهٗيووح آَػُْٟوواخ َُذطووٟيس ٞاالطووذساديظيح ،ختيووس قووي األْوو٘
اَظيتساٖي.

غِٓ طاةها:
-
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ؤطذاذ ؤْ٘ آَػُْٟاخ آَظاغد ةظاْػح آٌَُ طػٟر

ْٜٗدض قي شسيح ؾٟؾِ  ،قايسقٟيع
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 ر .ةدز اَتدز :اَسئيع اَذٗكيري َشسيح اَكٗارم ٞاَكائص ةظائصج ؤػد ؤن ٠ٟآَدزاء اَذٗكيريي٘ قي ْظواٍ اَظوياػح
ٞاَكٗدنح.

غِٓ طاةها:
-

اَسئيع اَذٗكيري َشسيح ؤٖ ٍٞر قطصء ْ٘ شسيح االد االخ اَظػٟري STC- ٝػواَيوا).

اَسئيع اَذٗكيري َُشسيح اَػآَيح َالد االخ  ٞاإلٖذسٖر.

ْظاغد ةاػص قي ْديٗح آٌَُ غتد اَػصيص َُػُٞ ّٟاَذهٗيح
ؤياريٓي ةظاْػح آٌَُ طػٟر ٞطاْػح ٞاشٗط٘

 ر .خاَود اَساطؼوي :زطوِ ؤغٓواٍٞ ،غضوْ ٟظُوع برازج غودر ْو٘ اَشوسياخ ْٞؼاضوس طصئوي قوي طاْػوح اَيٓاْووح
ةاَسياضٞ ،ػاصِ غُا رزطح اَديذٟزا ْ٘ ٙطاْػح ؾالطؿ ٟقي ةسيطاٖيا.
غِٓ طاةها:
-

ٖائووث آَووديس اَػوواّ َُذظووٟيو ٞآَتيػوواخ سوؤ اَووسئيع اَذٗكيووري َشووسيح طووُيٓإ اَػتووداَػصيص اَساطؼووي

ٞؤٞالرٙ

 الفائسون بالجائسة:
دووؤ اخذيووواز خٓظوووح قوووائصي٘ ْووو٘ نتوووِ َظٗوووح اَذهيوووئٞ ،دووؤ دظوووُئ اَظوووٟائص قوووي ػكوووِ اقذذووواغ آَٗذووود٠
 0202قي ٟٖ 4قٓتس دؼر زغايح صاػث اَظٓ ٟآًَُي األْيس قي ِ ة٘ ةٗدز ؤْيس ْٗطهح اَسياض.
الفائزون هم:
 .1هوادي ًحٌى القحطاهٍ:
قاشخ قي "نطاع اَذػُئ قي آَظذهتِ" غ٘ قًسدٜا ػ ٍٟبةذًاز طٜاش صٗدٞم اَ وؼح اَوري يٜوذٔ ةذهظوئ
ٞدٟنير ْٟاغيد األرٞيح َُٓسضا خاصح يتاز اَظ٘ٞ ،يذؼًٔ ة ٝدطتيو غُا األطٜصج اَرييح.
ْضٓ ٕٟاَكًوسجٛ :و ٟغتوازج غو٘ طٜواش َذٗ وئ ٞدهظوئ ْٟاغيود ؤخور األرٞيوح َُٓسضوا .ػيوص يوسدت

اَظٜواش

ةذطتيو غُا األطٜصج اَرييح يذٔ اَذؼًٔ ةاَظٜواش غو٘ طسيهو .ٝاَظٜواش ْهظؤ بَوا سوالز ؤطوصاء زئيظويح :اَظوصء األٍٞ
َُدٞاء اَظاف ْشِ اَؼتٟب ،اَظصء اَشاٖي يإض ْػيازي ،اَظصء اَشاَص نٗيٗواخ َُودٞاء اَظوائِ .يػٓوِ ٛورا آَشوسٞع
ةٓصايا غدج ؤٜٓٛا اَرياء االصطٗاغي.
اَهيٓح آَضاقح قي ٛرا آَشسٞع؛ اَذرييس ةٟٓاغيد األرٞيح َٓ٘ يػاٖ ْ٘ ٕٟاَٗظيإ آَصْ٘ ٞيتواز اَظو٘،
طسغح برخاٍ ْػُْٟاخ األرٞيح ٞطدَٞذٜا ر ٕٞاَؼاطح إلرخاَٜا يودٞيا ،دٗ وئ غُٓيوح دٗوا ٍٞاَودٞاء ،اَذٗتيوٞ ٝطُوث
اَدٞاء غٗد نسب اٖذٜاء شسائؽ اَػٓالء.
ٖ ترج غ٘ اَكائصج:
 oالحعلٌم:
 -طاَتح ةظاْػح اإلْاّ ْؼٓد ة٘ طػٟر اإلطالْيح ،اَذئ

قؤغٓاٍ ْ سقيح).
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 oالدوراث الحدرًبٌت:
 رٞزج قي :ددزيث آَدزةي٘ . TOT رٞزج قي :دٗٓيح ْٜازاخ االد اٍ قي اَؼٟاز. رٞزج قي :نٟج اَشئ يح. رٞزج قي :دًٟي٘ اَكسصح ٞاخذياز اَكسصح. رٞزج قي :زػُح دإطيع اَشسياخ ْ٘ اَكًسج ػذا اَٗظاغ.الجوووائس :اَذسشوووووووؽ َظائووووووووصج ضووٓ٘ ؤقضووِ غشووسي٘ زائوودج ر ٕٞطوو٘ اَشالسووي٘ َٟٓنووؼ ” - “Abbott HRاَذسشووؽ
ضووٓ٘ ؤقضووِ  02زائوودج ؤغٓوواٍ َظووائصج ؤٛاَيٗووا ٞطوويددي - 0202 ،آَسيووص األ ٍٞقووي ْظوواةهح قصوويتا ٖاقػووا) بػوود٠
ْتارزاخ ػاضٗح طؼاةح اإلْاّ - 0202 ،آَسيص اَشاٖي قي ُْذها االةذًاز األ" ٍٞطاَث يتذًس".0202 ،
 oمهارة القٌادة:
 ٖائتح زئيع ٖاري األغٓاٍ آَ سقيح ،طاْػح اإلْاّ.– ْذؼدسح غُا ْٗ ح ؤقو اَػأَ قي ٖظئذٜا اَشاٖيح.0206 ،
– نائدج آَُذها اَذػسيكي َؼاضٗح طؼاةح اإلْاّ.0206 ،
 .2عبداللطٌف عاًش المرعشٍ:
قاش قي "نطاع اَ ؼح قي آَظذهتِ" غ٘ قًسد ٝػْ ٍٟشسٞع يٜدف بَي دًٓي٘ اَٗاض ْ٘ غٓوِ اَكؼو
اَدٞزي َو  04دؼُيِ طتي ةشًِ آَي ْٞظاٖي ٞاطذهتاٍ ٖذائع دؼاَيُ ٜٔغُا دطتيو قي ٟٛادك ٜٔاَرييح.
ْضٓ ٕٟاَكًسج ٟٛٞ :غتازج غ٘ طٜاش يٟضؼ ةاألْاي٘ اَػاْح ٞيه ّٟةهيواض اَطوٞ ٍٟاَوٟشٕ ٞيذُوح اَظظؤ،
ٖٞظووتح األيظووظي٘ ةاَوودّٞ ،رزطووح اَؼووسازجٖٞ ،ظووتح اَوود ٕٟٛةاَظظوؤٞ ،ؤْوواي٘ دٟشيػٜوواٞ ،يوورٌَ ٖظووتح اَتووسٞدي٘،
ٞاَػ اّٞ ،اَػضالخٞ ،آَاء ةاَظظْٔٞ ،ػدٍ ػسم اَظػساخ اَؼسازيح األطاطي.
يه ّٟاَشئ

ةذؼٓيِ اَذطتيو ْ٘ ْذظس اَذطتيهاخ ْ٘ نٟنِ ةالي ؤ ٞؤةِ طذٟز سٔ يه ّٟةةٖشاء ػظواب

طديوودْٞ ،وو٘ خووالٍ اَذطتيووو يظووذطيؼ آَظ وذئدّ دؼديوود ؤنووسب طٜوواش دووٌ ييووس غوو٘ طسيووو خسيطووح دكاغُيووح راخووِ
اَذطتيوٞ .غٗد ٞصوَُ َٟٝظٜواش يهو ّٟةةرخواٍ اطؤ آَظوذئدّ ٞاَوسنٔ اَظوسي غُوا شاشوح اَظٜواش ٞاَهيواّ ةػٓوِ
اَذؼاَيِ ٞذٌَ ةادتاع اإلزشاراخ اَ ٟديح اَ ارزج ْ٘ اَظٜاش.
غٗود االٖذٜواء ْو٘ اَذؼاَيوِ يًٓو٘ َُٓظوذئدّ ْشواٛدج ٖذوائع دؼاَيُو ٝغُوا اَذطتيوو ةواَظٟاٍ ْٞهازٖذٜوا ْووؼ
ٖذائع دؼاَيُ ٝاَظاةهح ةسط ّٟةياٖيح ٞطدا ٍٞطُٜح اَهساءجٞ ،يًٓ٘ ْشازيح اَٗذائع ْؼ طتيت ٝاَئاص.
ٖ ترج غ٘ اَكائص:
 oالحعلٌم:
 -رةُْ ّٟا ةػد آَاطظذيس قي دئ

اَٟةائياخ ْ٘ طاْػح َيكسة ٍٟةتسيطاٖيا .0206

 ْاطظذيس دػصيص اَ ؼح ْ٘ طاْػح ؾسب ؤطذساَيا 0200 -ةًاَٟزيٟض غُ ّٟصؼيح ،طاْػح ييسد٘ ،ةيسز ،اطذساَيا . 0200
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 رةُ ّٟغاَي دٓسيض ،يُيح اَػُ ّٟاَ ؼيح ،طدج ،آًَُٓح اَػسةيح اَظػٟريح . 0228 oالعمل:
ؤخ ائي ؤ ٍٞصؼح غاْح ٞدػصيص اَ ؼح  -برازج اَتؼٟز ٞاَدزاطاخ ةاَشا ٕٞاَ ؼيح ةظدج.
 oالخبراث العملٌت:
 ْاطع ْشسٞع دٌ ييس َذػصيص اَ ؼح. ٖائث ْديس برازج اَتؼٟز ٞاَدزاطاخْ ،ديسيح اَشا ٕٞاَ ؼيح ةظدج. غض ٟاَكسيو اَػُٓي َػِٓ االطذه اء اَٟةائي َو قايسٞض يٟزٖٞا ،آَظُوع االطذشوازي اَطتوي ًَٓادوثْػاَي ٞشيس اَ ؼح.
 ْشسف اَذٟغيح اَ ؼيح ةآَسايص اَ ؼيح ،برازج اَذٟغيح اَ ؼيح ةاَ ؼح اَػاْح ،اَشا ٕٞاَ ؼيح ةظدج. ْشسف اَظٟرج ،برازج اَذٟغيح اَ ؼيح ةاَ ؼح اَػاْح ،اَشا ٕٞاَ ؼيح ةظدج. ْٜذٔ ةٓظاٍ اطذئداّ اَذهٗيح اَ ؼيح قي ْظاٍ دػصيص اَ ؼيح ٞاَٟنايح ْ٘ األْساض آَصْٗح. .3د .حسٌى محمد باصٍ:
قاش قي "نطاع اَطانح قي آَظذهتِ" غ٘ قًسد ٝػ ٍٟدطوٟيس األَوٟاغ اَشٓظويح َسقوؼ يكاءدٜوا طوٟاٍ قذوسج
اَٜٗاز ٞػذا غٗد ازدكاع رزطح اَؼسازج ر ٕٞاَؼاطح الطذٜالى يٓيح يتيسج ْ٘ اَطانح.
ْضٓ ٕٟاَكًسجٞ :ذٌَ ةاطذئداّ طٜاش دتسيد ْٞساياخ ْدْظح ْؼ ةػضٜا اَتػض .اَٗ اّ يًٓٗ ٝؤٕ يؼٓوي
األَٟاغ اَشٓظيح ْو٘ اَؿتواز ٞآَطوس ٞاَشُوٟضٞ .ؤيضوا يًٓٗو ٝدٗ يول األَوٟاغ اَشٓظويح ةٜورا اَٗ واّٞ ،اَذًُكوح
َيظر يتيسج ةآَهازٖح ةاَؼُ ٍٟاألخس ،٠يٓا ؤٕ صياٖذٜا ةظيطح ال دذطُث ْتاَـ يتيسج ؤ ٞددزيتا خاصا َرٌَ.
ٖ ترج غ٘ اَكائص:
 oالحعلٌم:
ػاصِ غُا رزطح اَديذٟزا ٙقي اَٜٗدطوح اًَٜسةائيوح ْو٘ اَٟاليواخ آَذؼودج األْسيًيوح غواّ  - ّ0200طاْػوح
ةيذظتسؽ.
 oالعمل:
غضٛ ٟيئح ددزيع قوي طاْػوح آَُوٌ غتوداَػصيص .نظؤ اَٜٗدطوح اًَٜسةائيوح  -اَذئ و

اَودنيوٗٛ :دطوح

اَطانح ٞاَه.٠ٟ
 oالمساهماث العلمٌت:
 -اَذهدّ غاّ  ٚ0400ةو  6طُتاخ َتساءاخ اخذساع قي اَذئ

.

 ٖشس ْظٟٓغح ؤةؼاز قي اَطانح اَشٓظيح ٞاَٟٜائيح. -بصداز يذاب قي ٗٛدطح اَطانح ٞاَه.٠ٟ
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 oاالهحماماث البحثٌت:
ْٜ -ذٔ قي ْظاٍ دطٟيس ٞرزاطح ٞزقؼ يكاءج بًَذسٖٞياخ اَهٞ ٠ٟدطتيهادٜا ْشِ HV DC FACT’s

 ْٜذٔ ٞةاػص قي اَطانح اَشٓظيح ٞاَٟٜائيح ٞدٟصيُٜا ةاَشتًح اَظػٟريح. .4أماهٍ شلٌان الغاهمٍ:
قاشخ قي "نطاع اَتيئح قي آَظذهتِ" غ٘ قًسدٜا ػ ٍٟاةذًاز "اَ ٗتٟز اَريي" ٟٛٞ ،دهٗيح ةظيطح دوذؼًٔ
قي رزطح ػسازج آَيا ٙآَطُٟةح ٞدٓٗؼ طسيإ آَيواْ ٙو٘ اَ وٗتٟز َؼوي٘ اَذؼهوو ْو٘ رزطوح ػسازدوٞ ،ٝذَوٌ َذظٗوث
ٛدز آَاء ٞػكاظا غُا اَظالْح ْ٘ ْئاطس آَاء اَظاخ٘ خاصح َألطكاٍ ٞيتاز اَظ٘.
ٖ ترج غ٘ اَكائصج:
 oالحعلٌم:
ػاصووُح غُووا رزطووح اَتًوواَٟزيٟض قووي اَػُوو ّٟاإلشووػاغيح ْوو٘ طاْػووح آَُووٌ طووػٟر  -ػاصووُح غُووا رزطووح
آَاطظذيس قي آَػُْٟاديح اَ ؼيح ْ٘ طاْػح آٌَُ طػٟر ة٘ غتد اَػصيص َُػُ ّٟاَ ؼيح ةاَؼسض اَٟطٗي.
 oالعمل:
ْؼاضسج قي اَظاْػح اَظػٟريح اإلًَذسٖٞيح ،يُيح اَػُ ّٟاَ ؼيح ،نظٔ آَػُْٟاديح اَ ؼيح.
 .5غادة حمد سلٌمان المطلق:
قاشخ قي "نطاع اَذهٗيح قي آَظذهتِ" غ٘ قًسدٜا ػ ٍٟبةذًاز "طٜواش اطوذدغاء آَوي قوي اَظويازاخ" يظواغد
غُا بٖهاذ آَ اةي٘ ةاَؼٟارز آَسٞزيح .ةاطذدغاء آَسايص آَطُٟةح ٞآَئذ ح َإلٖهاذ دُهائيا ر ٕٞؤي دودخِ ْو٘
اَظووائو ؤ ٞآَ وواب ٖكظووٞ ،ٝذَووٌ غتووس ػظوواب رنيووو الٛذووصاش ْػووي٘ ةٗظووتح ْدزٞطووح َُٓسيتووح ةاإلضوواقح بَووا
اطذشػاز اَٟطارج اَٟٜائيح.
ْضٓ ٕٟاَكًسج ٟٛ :غتازج غ٘ طٜاش يٟضؼ قي آَسيتاخ ًَشل اَؼٟارز ،ػيص يؼذٟي اَظٜاش غُا غٗاصوس
ػظيح دظذشػس ةٟنٟع اَؼارز ٓٛٞا قػظاض االٛذصاش  ،Vibrationػظاض اَٟطارج اَٟٜائيح  ، )Airbagسؤ يهوّٟ
اَظٜاش ةذؼديد ْٟنوؼ اَؼوارز غو٘ طسيوو دهٗيوح دؼديود آَٟانوؼ طؿساقيوا ) (GPSسؤ بزطواٍ ْٟنوؼ اَؼوارز يسطواَح
ٖ يح ق )SMSبَا شسيح دإْي٘ اَظيازاخ ٞاإلطػاف َُهد ّٞبَا ْٟنؼ اَؼارز ةإن ا طوسغح ًْٓٗوح ٞةود ٕٞؤي
ددخِ ةشسي .قي ػاٍ يوإ ْو٘ قوي اَظويازج قوي ػاَوح طوُيٓح ؤ ٞياٖور اَظويازج قوي ػاَوح طوُيٓح يظوذطيؼ نائود
آَسيتح بَؿاء اَطُث غ٘ طسيو اَضؿ

غُا ؤػد األشزاز آَذٟقسج قي اَظٜاش َذٟقيس اَٟنر ٞاَظٜد.

ٖ ترج غ٘ اَكائصج:
 oالحعلٌم:
 ةًاَٟزيٟض غُ ّٟاَؼاطث ٞدهٗيح آَػُْٟاخ ،طاْػح آٌَُ قي ِ ،األػظاء.0208 ، -رةُ ّٟآَٟازر اَتشسيح ،ؾسقح اَذظازج ةاألػظاء.0202 ،
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 oالوشر العلمٍ:
ٞزنووح ةؼشيووح قْشووذسيح) ْٗشووٟزج قووي ْظُووح  WSEASةػٗووٟإ "ؤيٓووِ" ،ػوو ٖ ٍٟوواّ اًَشوول غوو٘ ػووٟارز
اَظيازاخ غُا ؤطاض ٞػدج اَذؼًٔ اَدنيهح.0202 ،
 oالخبراث العملٌت:
 ْٜٗدطح ةسْظياخ قي طاْػح آٌَُ طػٟر َُػُ ّٟاَ ؼيح. ْؼاضساخ قي طاْػح آٌَُ طػٟر ة٘ غتد اَػصيص َُػُ ّٟاَ ؼيح. ْٜٗدض ةسْظياخ ْٞطٟز ٞيث ق.)WordPress ْؼاضس قي ْٟنؼ  ،Pert-timeطاْػح آٌَُ قي ِ. -اَذدزيث اَذػاٖٞي اًَاِْ قي ْظذشكا األْيس طػٟر ة٘ طُٟي.
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اَشسيٌ آَػسقي
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