
 

 
 

 )OECD( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمو )ABEGS( جيل:9ا لودل ي5رعلا ةيب0/لا بتكم لمع ةشرو

 ي5رعلا ملاعلاو جيل:9ا ةقطنم de بالطلا ءادأ دVوجت لجأ نم ]YZردملا مVوقتلا ةVوقت :ناونع تحت

 ٢٠١٩ سرام ٢٧ ءاع5رألا :لوألا مويلا

  ليpqrلا ٨:٣٠ – ٩:٠٠

 ةيحاتتفالا ةسل9rا

  روض%$اب بيح0/لا •

 ا78شقانم مت0س .-لا روا%*ا ميدقت •

٩:٠٠ – ٩:٣٠  
  جيل:9ا لودل ي5رعلا ةيب0/لا بتكمل ماعلا ريدملا ،يzرقلا yeع روتكدلا weاعم

  ةيAيحرت ةمل9

 روظنم :لضفأ ملع� لجأ نم مVوقتلاو مييقتلا تانوكم رفاضت :باتك نم ةي�رعلا ة:�qلا قالطإ

  weود

 ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةVريدم ،ةيلودلا تاقالعلل لوأ راشpسم ،ما�دروف ث�با��لإ

 تارا�ملاو ميلعتلل

   ھتيمVأو .STردملا مPوقتلا موMفم لوح ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم تايئرم

 ة0�صق ةحا0/سا   ٩:٣٠ – ٩:٤٠

  ا�ذيفنتو �eرا:9ا ]YZردملا مVوقتلا ةدوج ةدايق :�wوألا ةسل9rا

 _f _̂را[$ا .STردملا مPوقتلل عجارمو ةسردملا ةدوج abياعمو _̂را[$ا .STردملا مPوقتلل ةمكو%$ا راطإ نع ةلدأ ميدقت •

 .ةيiرعلا لودلاو جيل[$ا ةقطنم

 لودلا _fو ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود _f _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا قبطت .-لا تامظنملا مVأ ميدقت •

 .ةيiرعلاو ةيجيل[$ا

 .STردملا مPوقتلا عجارم رPوطت _f ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلاو ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود تاobخ ميدقت •

 ._̂را[$ا

 .ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا _f _̂را[$ا .STردملا مPوقتلل ةمكو%$ا راطإ ةشقانم •

 تايلآو ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا _f _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا _f ةمدختسملا اs8ارشؤمو ةدوp$ا abياعم ةشقانم •

  .اVرPوطت

 جيل[$ا لودل ي{رعلا ةيبb|لا بتكم راشyسم ،_fوp$ا مالسلادبع روتكدلا :ةسل9rا ريدم

 

٩:٤٠ – ١١:٠٠  
  :ةسل9rا ةمدقم



 

 ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةVريدم ،تاسايس للحم ،جونغم ةيمس •

 تارا�ملاو

 ةسردملا ةدوج abياعمو _̂را[$ا .STردملا مPوقتلل ةمكو%$ا راطإ نايAتسا جئاتن ضرع� ةسلp$ا أدبت

 نواعتلا ةمظنم لودب ةنراقم ةيiرعلا لودلاو جيل[$ا ةقطنم _f _̂را[$ا .STردملا مPوقتلل عجارمو

 )ةقيقد ١٥( ا�8 ةقلعتملا تالكشملا زربأ ميدقتو ،ةيمنتلاو يداصتقالا

 

  ؟]YZردملا مVوقتلا نع لوؤسملا نم :�wوألا ةماعلا ةسل9rا

Ø نامع ةنطلس ضرع 

 ةنطلس ةiرجت :ةيسسؤملا اs8اردق رPوطتو _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا ميظنyب ةفل�م ةسسؤم ءاش�إ

 )قئاقد ١٠( ةيلاجدزلا ةPزوف .أ -نامع

Ø ادنلو�( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةع�ات ةلود ضرع( 

 ةع�ات ىرخأ لودب ةنراقم ادنلوf_ V _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا ءارج�و طيطختل ةمكو%$ا جذومن

 ١٠( ادنلوV ،_�يتاb|سإ شyفم ،غobنتخيل كPردPرف تobمال -ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل

   )قئاقد

Ø ةقيقد ١٥( ة�وجألاو ةلئسألا حرط( 

 )ةقيقد ٢٠( �eرا:9ا ]YZردملا مVوقتلل رثؤمو لعاف ةمكوح راطإ عضو :شاقن ةسلج

Ø ج فيل�تب ةقلعتملا تايبلسلاو تايباجيإلا امMوقتلا نع ةلوؤسم ةلقتسم تاPردملا مST. ؟_̂را[$ا  

Ø ةينفلا تاجايتحالا ام f_ وقتلا نع ةلوؤسملا تاسسؤملاPردملا مST. ̂را[$ا_ f_ لودلاو جيل[$ا لود 

 ؟ةيiرعلا

Ø جاوت دق .-لا تايدحتلا امMMوقتلا نع ةلوؤسملا تاسسؤملا اPردملا مST. ̂را[$ا_ f_ جيل[$ا لود 

 ؟ةيiرعلا لودلاو
  

 ة0�صق ةحا0/سا   ١١:٠٠ – ١١:١٥

١١:١٥ – ١٢:٤٠ 
 ؟ةسردملا ةدوج ةعجارمل ةمدختسملا طط:9او تاودألا ام :)ب( �wوألا ةماعلا ةسل9rا

Ø رحبلا ةكلمم ضرعVن 

 تاسرامم لوح ةديفملا ةلدألا عمجو _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا ةيلمع abس ةدايقل تاودألاو طط[$ا عضو

 )قئاقد ١٠( ءانبلا راصتنا .د - نPرحبلا ةكلمم ةiرجت :نaملعملاو بالطلا نم سرادملا

Ø   ةدحتملا ةي�رعلا تارامإلا ةلود ضرع  

 .د ، ةدحتملا ةيiرعلا تارامإلا ةلود ميلعتلا و ةيبb|لا ةرازوب ماعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةدوp$ا و مييقتلا ةرادإ

 )قئاقد ١٠(  يabمسلا ىورأ



 

  ءادغ ةحاb|سا ١٢:٤٠ – ١٤:٣٠  

  سرادملا de ةدو9rا لوح ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت :ةيناثلا ةسل9rا

 ._̂را[$ا .STردملا مPوقتلا جئاتن غالبإ _f ةمدختسملا تاسرامملا لضفأ ميدقت •

 ةMجوملا ةع�اتملا ذيفنتو سرادملل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتب ةقلعتملا ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا براجت ةشقانم •

 ..STردملا مPوقتلل

 

 تاراMملاو ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةPريدم ،تاسايس للحم ،جونغم ةيمس :ةسل9rا ريدم

١٤:٣٠ – ١٥:٥٠ 
  :ةسل9rا ةمدقم

 ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةVريدم ،تاسايس للحم ،جونغم ةيمس •

 تارا�ملاو

Ø رطق ةلود ضرع 

 دمحم ©¨م .أ -رطق ةلود ةiرجت :ھتارشؤمو .STردملا مPوقتلا abياعمو ةسردملا ةدوج abياعمب فPرعتلا

  )قئاقد ١٠( يراو�لا

Ø وقت ةئي� ضرعVردتلاو ميلعتلا مVةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا -ب 

 )قئاقد ١٠( ي�اطحقلا فيس .د ،.STردملا دامتعالاو مPوقتلا جمانرب

Ø ةقيقد ١٥( ة�وجألاو ةلئسألا حرط( 

 

  ]YZردملا مVوقتلا تارشؤم :ةي§نا9rا ةسل9rا

zةقيقد ٢٥( ]»�ذلا فصعلاو ةين�ذلا طئار:9ا طاش( 

 

  تاراMملاو ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةPريدم ،راشyسم ،درايم تولراش :ةسل9rا ريدم

 

  :ةيAناp$ا ةسلp$ا دوقت ةمMم ةلئسأ

Ø اجتالا امVلالخ نم فّرع¬ .-لا ةع»اشلا تاMرعلاو ةيجيل[$ا لودلا اiفم ةيM؟ةسردملا ةدوج مو 

Ø Vةس0ئرلا لماوعلا °¯ع تارشؤملا زكرت ل $pردملا طيطختلا ،ميلعتلاو ملعتلا( ةسردملا ةدوST.، 

  ؟)بالطلا ةيVافر ،ةيسردملا ةدايقلا 

Ø ةسردملا ةدوج تارشؤم ا²8م ي�اع± .-لا تاوجفلا ام f_ رعلاو ةيجيل[$ا لودلاiدس لبس امو ةيV؟ا 

Ø ؟تارشؤملا كلت ىوتسم نسحن فيك  

 

 )ةقيقد ٢٠( ةي§نا9rا ةسل9rا جئاتن م�أ



 

 لودب ةنراقم ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا _ST. fردملا مPوقتلا مادختسا لوح نايAتسالا جئاتن ضرع

 )قئاقد ٧( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةVريدم ،ةيلودلا تاقالعلل لوأ راشpسم ،ما�دروف ث�با��لإ •

 تارا�ملاو ميلعتلل ةيمنتلاو

 سرادملا ةدعاسم لوحو _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا نع غالبإلا ةيلآ لوح ةس0ئرلا تالكشملا ضرع

 )قئاقد ٨( _̂را[$ا .STردملا مPوقتلا تاحb|قم بجومب لمعتل

  ؟سرادملا رVوطت de م�سpس ]لا ةعجارلا ةيذغتلا عون ام :)أ( ةيناثلا ةماعلا ةسل9rا

Ø ادنلو�( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةع�ات ةلود ضرع( 

 - سرادملا رPوطت °¶إ فدs8 ةيلمعو ةلصفمو ة%µاو تاحb|قم ميدقت _f ادنلوV ةلود تاسرامم

   )قئاقد ١٠( ادنلوV ،_�يتاb|سإ شyفم ،غobنتخيل كPردPرف تobمال

Ø ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا ضرع 

 لPوش لآ هللادبع .د - سرادملل ةديp$ا ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت _f ةيدوعسلا ةيiرعلا ةكلمملا ةiرجت

  )قئاقد ١٠(

Ø 9ا ضرعrرو�مVةينميلا ة 

 .د - ةينميلا ةPروMمp$ا ةiرجت ھتارشؤمو .STردملا مPوقتلا abياعمو ةسردملا ةدوج abياعمب فPرعتلا

 دمحأ هدبع ديعس

Ø ةقيقد ١٥( ة�وجألاو ةلئسألا حرط( 

  )ةقيقد ٢٥( ةينعملا تا�9rا فلت:° ةدو9rا غالبإ ةيلآ :ةي§نا9rا ةسل9rا

zكفتلا طاش�  e±يتا0/سإلا 0

 ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةPريدم ،راشyسم ،درايم تولراش :ةسل9rا ريدم

  تاراMملاو

 ة0�صق ةحا0/سا ١٥:٥٠ – ١٦:١٥ 

١٦:١٥ – ١٧:١٥  
 )ةقيقد ٢٠( ةي§نا9rا ةسل9rا جئاتن زربأ

 مVوقتلا تاح0/قم بجومب لمع� ي¶ل سرادملل نوعلا دي دمت نأ تاموكµ´ل نكمي فيك :شاقن

 )ةقيقد ٤٠( ؟�eرا:9ا

Ø اس± فيكVتامو�%$ا م f_ ل سرادملا معد|bقمو ةعجارلا ةيذغتلا ةمج|bوقتلا تاحPم 

  ؟طط[$ا كلت ذيفنت ةع�اتمو سرادملل ةPرPوطتلا طط[$ا نمض _̂را[$ا

Ø ت تامو�%¹ل نكمي .-لا سايقلاو ةع�اتملا لبس امAنº8بجومب لمع± ي�ل سرادملا معدل ا 

  ؟_̂را[$ا .STردملا مPوقتلا تاحb|قم

Ø دجوت دق .-لا تايبلسلاو تايباجيإلا ام f_ وقتلل رطا[*ا ديدحت °¯ع مئاقلا ¼«نلاPم 

  ؟_̂را[$ا .STردملا

Ø رطا[*ا ديدحت °¯ع مئاقلا ¼«نلا مادختسا نكمي فيك f_ وقتلاPردملا مST. f_ لودلا 

  ؟ضفخنملا ىوتسملا تاذ سرادملا معدل ةيiرعلاو ةيجيل[$ا



 

 

 لوألا مويلا ص:´م

  لوألا مويلا تاجرخم زربأ ضرع §

١٧:١٥ – ١٧:٣٠  
 )ةقيقد ١٥( لوألا مويلا ص[¹م

 

 

 

  سرادملا de ن�سحتلا ةفاقث ءاشzإ :ةثلاثلا ةسل9rا

 ذيفنت _f مدقتلا دصرل ةع�اتملا س0ياقم ذيفنتو سرادملا معد تايجيتاb|سإ عضو تاسرامم لضفأ ةشقانم •

 ..STردملا مPوقتلاو طيطختلا

 فيكو ي±اذلا مPوقتلا تايافك رPوطت ءانثأ ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا اM78جاو .-لا تايدحتلاو تاob[$ا ةشقانم •

  .تايدحتلا كلتل يدصتلل ي{اجيإ ل�ش� سرادملل _̂را[$ا معدلا رثؤي

 ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ةVريدم ،ةيلودلا تاقالعلل لوأ راشpسم ،ما�دروف ث�با��لإ :ةسل9rا ريدم

 تارا�ملاو

٩:٠٠ – ١٠:٢٠  
 :ةسل9rا ةمدقم

Ø سم ،درايم تولراشpريدم ،راشVتارا�ملاو ميلعتلل ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ة 

 ةمظنم لودب ةنراقم ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا _ST. fردملا مPوقتلا مادختسا نايAتسا جئاتن ضرع

 ١٥( سرادملا _f نaسحتلا ةفاقث ءاش�إب ةقلعتملا تالكشملا زربأ ضرعو ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

 )ةقيقد

 

  ؟ةديفم ةيتاذ مVوقت تايلمع عضو de ةم�اسملا سرادملل نكمي فيك :)أ( ةثلاثلا ةماعلا ةسل9rا

Ø ادنلتكسا( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل ةع�ات ةلود ضرع( 

  _¶ود راشyسم ،لPوسكام ليب .د -سرادملا _f نaسحتلا ةفاقث ءاش�إ _f ادنلتكسا ةلود ةiرجت

   )قئاقد ١٠(

Ø ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا ضرع 

 ةPردب .د - ي±اذلا مPوقتلا تايلمع ءاش�إل سرادملا معد _f ةيدوعسلا ةيiرعلا ةكلمملا تايدحتو ةiرجت

  )قئاقد ١٠( ي�اطحقلا

Ø وكلا ةلود ضرعVسحت ،ت� ]YZردملا ءادألا ن

  ضVانلا داجب لالد .أ

Ø ةقيقد ١٥( ة�وجألاو ةلئسألا حرط( 

 

٢٠١٩ سرام ٢٨ س�م:9ا :يzاثلا مويلا  



 

  )ةقيقد ٢٠( شاقن

Ø جاو .-لا تابقعلا زربأ امM78وطت ءانثأ لودلا اPردملا طيطختلا معدل تايافكلا رST. 

 ؟ي±اذلا مPوقتلاو

Ø وطتل سرادملا ھجاتحت يذلا _̂را[$ا معدلا عون امPاسرامم رs8ا f_ وقتلاP؟ي±اذلا م 

Ø اس¬ فيكVوقتلا مPردملا مST. ̂را[$ا_ f_ سحتلا ةفاقث ءانبa؟ن  

 

  ة0�صق ةحا0/سا ١٠:٢٠ – ١٠:٤٠

 ةشرولا ءا¼«نا / ءادغلا ١٢:٠٠ – ١٤:٠٠

 

١٠:٤٠ – ١١:٣٥  
 ةيسردملا ةدايقلا تايافك رVوطت ةي�رعلاو ةيجيل:9ا لودلل نكمي فيك :)ب( ةثلاثلا ةماعلا ةسل9rا

  ؟سرادملا ن�سحتل

Ø 9ا ضرعrرو�مVةينميلا ة  

  سلمل _¯ع دمحم .أ - سرادملا يريدمل _¶وألا بPردتلا ميدقتو رايتخا _f ةينميلا ةPروMمp$ا ةiرجت

  )قئاقد ١٠(

Ø ةقيقد ١٥( ة�وجألاو ةلئسألا حرط( 

 )نVرحبلا ةكلممو نامع ةنطلس نم ةلخادم( )ةقيقد ٢٠( شاقن

Ø Vسرادملا وريدم يدؤي ل f_ رعلاو ةيجيل[$ا لودلاiالعاف اًرود ةي f_ ھيجوتلاو ةيسردملا ةرادإلا 

 ؟يوبb|لا

Ø ي .-لا تايافكلا امÅبÆ_ جومو ةداق اوحبصي ي�ل سرادملا وريدم ا�8 °¯حتي نأMaرت نiوPaن f_ 

 ؟ةيiرعلاو ةيجيل[$ا لودلا

Ø وطتل سرادملا ةداقل صرفلا ةحاتا نمضن فيكPملا رMرورضلا تايافكلاو تاراPاوحبصي ي�ل ة 

 ؟نaلعاف

Ø سرادم ةدوج ةيلوؤسم سرادملا يريدم قتاع °¯ع عضن فيكMكلت هدنع فقت يذلا د%$ا امو م 

  ؟ةيلوؤسملا

 

 ةيمات:9ا ةسل9rا

 ةس0ئرلا تاجر[*ا ضرع ▪

١١:٣٥ – ١٢:٠٠  
 )ةقيقد ١٥( ةشرولا تاجرخم زربأ ضرع

  جيل:9ا لودل ي5رعلا ةيب0/لا بتكمل ماعلا ريدملا ،يzرقلا yeع روتكدلا weاعم

  )قئاقد ١٠( ةيماتخ ةمل9


