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 2020 ماعل ةيقBرفألا ةدايقلا <= زاجنإلل مي8اربإ ةزئاجب وفوس1إ ودمحم س(ئرلا زوف

 

ةيئانCتسا ًةدايق رجينلا س7ئر ر5ظأ
ً

اماGHحاو 
ً

    تايدحتلا نم ةقوبسم WHغ ةعومجم ّمضخ OP ةيطارقميدلل 

 

اقبط ،رجينلا س7ئر ،وفوسxإ ودم'w 2020 ماعل ةيقtرفألا ةدايقلا OP زاجنإلل ميnاربإ ةزئاج تَحِنُم - 2021 سرام/راذآ 8 ،را\ادو ندنل
ً

 ةسَّسؤُم ھتنلعأ امل 

   .ةلقتسملا ةزئا�Äا ةن�Ä عامتجا بقع مويلا ميnاربإ دمحم

 سداسلا زئافلا وnو .åç 2020إ 2011 نم ةGHفلا لالخ كلذو تاونس سمخ امáàم ل\ ةدم نWَتيالول رجينلا س7ئر بصنم وفوسxإ ودمحم س7ئرلا لغش

فدìàو .ھب يفتحتو ةيقtرفألا ةدايقلا Wí OPمتلا مركت éèلا ميnاربإ ةزئاجب
ُ

 ةGHف لالخ مóàادلب اورَّوط نيذلا نWيئانCتسالا ةداقلاب ءافتحالا åçإ ميnاربإ ةزئاج 

اقيقحت نوناقلا ةدايس اومحو ةيطارقميدلا اوزَّزعو ،مòàيالو
ً

 .مöàوعشل ةكGHشملا ةعفنملل 

 ثيح ،ملاعلا تاداصتقا رقفأ دحأ ثرو نأ دعõ وفوسxإ س7ئرلا اnر5ظأ éèلا ةيئانCتسالا ةدايقلاب ةزئا�Äا ةن�Ä تداشأ ،ةزئا�Äا حنم دعõ رداصلا اóàايب OPو

ةيصعتسم تدب ٍتايدحت ھجاو
ً

كمتو .ل'�ا ç†ع 
ّ

اماGíلا ر5ظأو يداصتقالا ومنلا زtزع° نم ھبصنم ھيلوت ةGHف لاوط ن
ً

ا§£ار 
ً

 ماGHحاو ،è¶يلقإلا رارقتسالاب 

 .ةيقtرفألا ةيطارقميدلا نع عافدلاو ،روتسدلا

لع ،رارقلا نع نالعإلا ىدلو
َّ

الئاق ياغوم سوتس7ف اناوس°وبل قباسلا س7ئرلاو ةزئا�Äا ةن�Ä س7ئر ق
ً

 مدقتلا قtرط وحن ھبعش وفوسxإ دمحم س7ئرلا داق" :

اöàاجم
ً

 تحت نوش7عx نيذلا رجينلا نا∞س ةبس/ تضفخنا ،مويلاو .رُّ'Æتلا ةداtزو فينعلا فُّرطتلا كلذ OP امب ،ةيداصتقالاو ةيسايسلا اياضقلا رطخأ 

 ٍلبقتسمل قtرطلا د5َّمو رجينلا بعشل هدوعوب وفوسxإ Oçوأ ،ةمئاق تايدحتلا لازت ال نWح OPو .نامزلا نم دقع لبق %48 تنا\ نأ دعåç 40%، õإ رقفلا طخ

  ."قاقحتساو ٍةرادج نع وفوسxإ س7ئرلل ميnاربإ ةزئاج حنم åçإ ةنÄ∑لا تلّصوت ،ةينأتم ٍةسارد دع¥و .لضفأ

 

 .رجينلا OP يركسعلا مك'�ا نم تاونس ةدع باقعأ OP 2011 ماع OP ةيطارقميد تاباختنا لالخ نم مك'�ا åçوتي س7ئر لوأ\ وفوسxإ س7ئرلا بِخُتنا

ادكؤم ةيالولا هذn ةياOP óà لاقتساو 2016 ماع OP ةيناث ٍةيالول بِخُتناو
ً

  .روتسدلل ºΩاولا ھماGHحا 

 

لس°
ّ

 اnاضق éèلا رشعلا تاونسلا لالخو .وفوسxإ س7ئرلا تازاجنإ ç†ع َءوضلا ايقtرفأ OP مك'�ا نوؤشل ميnاربإ ليلد نم 2020 ماعل ةدمتسملا تانايبلا ط

OP امدقت رجينلا تزرحأ ،س7ئرلا بصنم
ً

 OP ا نم ددعwÄامب ،تالا OP سحتلا قيقحت كلذWن OP رش¿لا ةيمنتلل ةع¥رألا ةيعرفلا تائفلا عيمجtرخاوآو .ة 

لح ،دقعلا
ّ

تو ،ايقtرفأ OP مك'�ا نوؤشل ميnاربإ ليلد OP ةلود 54 نم ةنو∞م ةمئاق نمض 28 ةبترملا OP رجينلا ت
ُ

 ةرشعلا ةيقtرفألا نادلبلا نWب نم فَّنص

  .ةأرملل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صرفلا زtزع° لاجم OP نسحت ةبس/ H√كأ تققح éèلا

 

الئاق ميnاربإ دمحم حّرص ،ةزئا�Äا ةن�Ä تالوادم جئات≈ب ھملع بقعو
ً

: "xنلع° نأ ي/دعس �Äا ةن�Äإ ودمحم س7ئرلا زوف نع ةزئاxاربإ ةزئاجب وفوسnھنإ .مي 

ذف دئاق
ّ

ةعومجم ھجاوو رجينلا بعش لجأ نم لل\ نود لمع 
ً

 يظح يذلا ريدقتلا ءازإ رخفلاب رعشأو .ماGHحاو ٍمزع ل∞ب ةقطنملا OP تايدحتلا بعصأ نم 

اجذومن هرابتعاب وفوسxإ س7ئرلا ھب
ً

 ."ةقرافألا ةداقلا نم لايجأل ٍما5لإ ردصم ھثرإ ل∞شx نأ لمآو ةيئانCتسالا ةدايقلا لاجم OP ھب ىذتحي 

 

 نم ابماnوب ي/وبيكيفيn س7ئرلاو )2017( ايWHبيل نم فيلWHس نوس/وج نWلإ ةس7ئرلا مnو ميnاربإ ةزئاجب نtزئافلا ةمئاق åçإ وفوسxإ ودمحم س7ئرلا مضني

 قيبمازوم نم وناس7ش° ميكاوج س7ئرلاو )2008( اناوس°وب نم ياغوم سوتس7ف س7ئرلاو )2011( يدWHف وبا\ نم سWHxب ورديب س7ئرلاو )2014( اي¿يمان

اtرخف ةزئا�Äا تحنُمو  .)2007(
ً

  .2007 ماع OP ا5قالطإ دنع اليدنام نوسلين س7ئرلل 

 

ت ي∞tرمأ رالود نWيالم 5 ميnاربإ ةزئاج ةميق غلبتو
ُ

 ةH√خ نم ةدافتسالا OP ةيقtرفألا ةّراقلا رارمتسا نامض åçإ ةزئا�Äا فدìàو .تاونس رشع رادم ç†ع عفد

  .ةّراقلا OP ىرخألا ةيندملا راودألا ءادأ لالخ نم مِّيقلا م5لمع ةلصاوم نم مáàيكمتب كلذو ،ةينطولا مÃàصانم مìàرداغم دعõ مòàمكحو نWيئانCتسالا ةداقلا

 

GHÕي
ّ

Ω �Äاربإ ةزئاnصانم اورداغ نّمم ةيذيفنت تامو∞ح وأ لودل نوقباس ةقرافأ ءاسؤر ميÃàوقتلا تاونسلا لالخ مtخألا ثالثلا ةيمWHة، õلوت دع
ّ

–àمك'�ا م 

 .ةررقملا ةtروتسدلا مòàيالو ةGHف مامت—و ةيطارقميد تاباختنا لالخ نم

 

ç: http://mif.media/2020-citation-ar†ع ةزئا�Äا ةن�Ä نع رداصلا لما∞لا نايبلا ةءارق نكمي

http://mif.media/2020-citation-ar


 
 :ن0رر#-ا +*إ تاظو#"م

 

 :ميoاربإ دمحم ةسَّسؤُم عم لصاوتلل

 

ملاب مساب ثدحتملا عم ةلباقم بلطل وأ تامولعملا نم دuزمل
ُ

 :عم لصاوتلا fléري ،ةسَّسؤ

 

ملا ىدل يمالعإلا قuرفلا •
ُ

 communications.com-mifmedia@portland :ةسَّسؤ

 489 877 7922 44+ 

 

  :çéإ ميoاربإ ةزئاج Êéس¢

 دي5متو ،رقفلا نثارب نم مõâوعش لاشÁناو ،مòâادلب رuوطت é°ع ةبعص ٍفورظ ِّلظ QR اولمع نيذلاو ،مõâ ءافتحالاو ةقرافألا ةداقلا ريدقت •

ملاو مادتسملا ءاخرلا قيقحت وحن قuرطلا
ُ

 ؛فِصن

ثمي نيذلا ةداقلا é°ع ءوضلا طيلس¢ •
ّ

 ؛ةّراقلا QR نuرخآلل ةيئانFتسا ةودق نول

 نم مàâيكمتب كلذو ،ةينطولا مÃâصانم مîâرداغم دعú مôâمكحو نYيئانFتسالا ةداقلا ةK√خ نم ةدافتسالا QR ةيقuرفألا ةّراقلا رارمتسا نامض •

 ؛ةّراقلا QR ىرخألا ةيندملا راودألا ءادأ ةلصاوم

ارايعمو ةزئاج نو∞ت نأ •
ً

ت نأ يرورضلا نم س9لو ،'لوألا زكرملا ةزئاج' تس9لو ،ايقuرفأ ةّراق ىوتسم é°ع ةدايقلا Yُّì QRمتلل 
ُ

 .ماع ل[ زئاف çéإ حنم

 

  :YKياعملا

  ةيقuرفأ ةمو∞ح وأ ةلودل قباس يذيفنت س9ئر •

  ةيضاملا ثالثلا تاونسلا QR ھبصنم رداغ •

çوت •
ّ

é اÄ'ةيطارقميد تاباختنا لالخ نم مك  

ملا ھتيالو ةJKف لمكأ •
ُ

اuروتسد ةرَّرق
ً

 

ةدايق ر5ظأ •
ً

  ةيئانFتسا 

 

¢و
ُ

ت ةuونس ةزئاج K√كأ ميoاربإ ةزئاج ّدع
ُ

  :اôâميق غلبتو ،ملاعلا QR حَنم

 تاونس رشع رادم é°ع ي∞uرمأ رالود نويلم 5 •

  

 

ÄÅا ةنÄÅةزئا:  

ملا سلجم اàâّيعyُ ةزئاÅ∑ل ةلقتسم ةنÄÅ لبِق نِم ميoاربإ ةزئاجب زئافلا رايتخا يرجي
ُ

 :نم فلأتتو ،ةسَّسؤ

 

 2008 ماعل ميoاربإ ةزئاج é°ع زئا'Äا ؛قباسلا اناوس¢وب س9ئر | )س9ئرلا( ياغوم سوتس9ف س9ئرلا •

 ،ةقباسلا ةيبJKلل ةماعلا ةريدملا ةدعاسم ؛اي≈يغ QR ةقباسلا ميلعتلا ةرuزو ؛ايقuرفأ QR عيمÅ∑ل ميلعتلا ةكبش ةس9ئر | ولايد هاب ةشÏاع •

 »ءاس≈لا نYكمتل ةuراجت لامعأ« ةمظنم ةس9ئرو ةسسؤُم ؛و∞س/ويلا

 لون ةزئاج é°ع زئاح ؛ةuَّرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلا[ولا ،يرخف ماع ريدم | ÔRداK√لا دمحم •

 2010-2004  ايناملأل يداحتالا س9ئرلا | رلو[ تسروo س9ئرلا •

 ميoاربإ دمحم ةسَّسؤُم ةرادإ سلجم وضع ؛قيبمازوم QR ةقباسلا ميلعتلا ةرuزو ؛ةيل'xا تاعمتxÅا ةيمنت ةسَّسؤُم ةس9ئر | ليشام اسارغ •

 ةقباسلا ةصا•Äا ةدحتملا ممألا ةثوعبم نلبد èê QRي≈uرت ةيل[ QR ةيخانملا ةلادعلل دعاسملا ذاتسألاو زردلأ ةمظنم ةنÄÅ ةس9ئر | نوس≈ور يرام •

 وضع ؛ادنلريآل ةقباسلا ةس9ئرلا ؛خانملا YKغ¢ ةرoاظب ةينعملا ةقباسلا ةدحتملا ممألا ةثوعبم ؛ايقuرفأ QR ىK√كلا تاYKحبلا ةقطنمب ةينعملا

 .ميoاربإ دمحم ةسَّسؤُم ةرادإ سلجم
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