
 
 

 
  EAMENA-CPF 2020  ب$ردت

  
دادعتساو ةمدقم :0 ع%بسألا  

   
A@ أد?ت نأ كنم دون ،ب6ردتلا نم 12سر ع.بسأ لوأل اًدادعتسا

DE @Aكفتلا 2
 نأ اًضVأو Watchlist ة?قارملا ةمئاق موهفم 2

A@ أد?ت
DE @Aكفتلا 2

A@ بغرت تانا]ب ةعومجم 2
 .ب6ردتلا ةDbف ة]ق_ اهعم لمعلا 2

  
Watchlist @A ة?قارملا ةمئاق

A@ ة]مهألاو دVدهتلل ةضرع lDmألا عقاوملا_ ةمئاق j2 اهروص طسeأ 2
 كنم بلطنس .دل_ يأ 2

@A
A@ اهنيمضت بجV هنأ رعشw عقاوم 10-5 نم ةمئاق_ ةمهاسملا ان6rردت ةVاهن 2

DE @Aكفتلا لواح .كدل?ب ةصاخلا ةمئاقلا 2
2 

A@ م]لقألاو ة6راضحلا تاDbفلاو راثآلل ةفلتخملا عاونألا لضفأ لثمت b2~لا عقاوملا
 ضرعتت b2~لا عقاوملا �إ ةفاضإلا_ ،كدل_ 2

 .اهيلع رثؤت b2~لا ةم]سجلا تادVدهتلاو رطاخملا نم ةفلتخم عاونأل
 
 ةعومجم �إ ةلاسر لسرأ وأ ك_ صاخلا ب6ردتلا ريدم_ لصتا ،اهتشقانم دوت طاقن وأ ةلئسأ كVدل تنا� اذإ

Facebook انب ةصاخلا.  
 
 :ةطش�ألا

 :ب6.لا �ع ب6ردتلا عقوم �إ لقتناو ب6و حفصتم حتفا .1
 training-https://eamena.web.ox.ac.uk/cpf 

A@ بغرت ام¦ر ○
A@ ة]6rردتلا داوملا عيمج »�ª مت©س ث]ح bookmark ةلضفملا �ع ط_ارلا اذه عضو 2

 .عقوملا اذه 2

 .Watchlists ة?قارملا مئاوق_ قلعتملا ،0 ع.بسألا نمض ، لوألا ويد]فلا دهاش .2
DE @Aكفتلا_ أد_ا ○

 .ةئفلا ەذه نمض جردنت ام¦ر اهفرعت عقاوم يأ 2

A@ أد_ا .3
DE @Aكفتلا 2

 .ب6ردتلا ةدم لاوط اهيلع لمعلا د]جلا نم هنأ ىرت لقألا �ع اًعقوم 30 نم تانا]ب ةعومجم 2
A@ اهع]مج دجوت عقاوم ةعومجم :لاثملا ل]rس �ع ○

 وأ EAMENA ةك?ش عــ¦µم لثم ،ةنيعم ة]فارغج ةقطنم 2
 «علا رباقم :لاثملا ل]rس �ع ،كDbشم مساق اهن©ب عمجV عقاوملا نم ةعومجم وأ ،اهحسم_ تمق ةقطنم
 ...خلإ ،ة]نامور عرازم ،ثVدحلا يرجحلا

○ Vًالصأ ةدوجوم عقاوم ەذه نوكت نأ نكم @A
A@ اهؤاش�إ مت ءاوس( تانا]بلا ةدعاق 2

 ل?ق نم وأ كتطساوب لصألا 2
 .اًعم ÉEAنثالا نم جــــÆ6م وأ ،ةدVدج ةعومجم وأ ،)رخآ صخش

 
 .ك_ صاخلا ب6ردتلا ريدم عم عقاوملل كرا]تخا شقان .4

ÎÏاهن لÍشe كرا]تخا غيصتل ب6ردتلا نم لوألا ع.بسألا لالخ تقو اًضVأ كانه نوك]س ○
 كVدل حبصV امدنع 2

 ءد_ ل?ق ةلأسملا ەذه اًمامت تررق دق نكت مل اذإ قلقت ال كلذل ،تانا]بلا ةدعاق �إ لوصولل ةلما� ةحاتإ
 .ب6ردتلا

  
 


