
كن شريًكا في

الكورونامسابقة مواجهة 

من خالل االنضمام إلى مسابقة المعرفة الرقمية بعموم إفريقيا 19كوفيدشارك في مكافحة 
.بصفتك شريًكا وفريقًا

بالتعاون مع 



ي إىل /نوفمب  23اعتباًرا من 
ين الثان  ام 2020كانون األول /ديسمب  11تشر

َ
ق
ُ
ست

يكة من مختلف دول  مسابقة بي   مجموعة من األفراد، والفرق، والمنظمات الشر
نت عن   ة عب  اإلنبر يشارك 19كوفيدإفريقيا من خالل لعب لعبة اختبارات قصب 

ية والفرنسية والعربي ، وستكون متاحة باللغات اإلنجلب   .  ةفيها عدة العبي  
ة وحضور فعاليات عب  اإلنبر  . نتوستتاح الفرصة للمشاركي   لرب  ح جوائز مثب 

-19كوفيدبرنامج تعلم إلكتروني شامل عن 

مصمم في صورة مسابقة معرفة رقمية بعموم إفريقيا

، وهي عبارة عن منصة تعلم إلكتروني atingiمقدمة من قِبل الكورونامسابقة مواجهة 

(.GIZ)تابعة للمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 



...الحالية رصدنا اآلتي19كوفيدفي ظل جائحة 

https://www.pexels.com/de-de/foto/hande-erde-festhalten-umwelt-4167544/

.مأن األنظمة التعليمية والطرق التقليدية لبناء القدرات أصبحت تعاني من ركود تا... 

19كوفيدنقًصا في المعلومات الضرورية عن كيفية التعامل مع أزمة ... 
.واألوبئة بشكل عام

ض كذلك صحة قطاعات كبيرة من 19كوفيدأن انتشار معلومات خاطئة حول ...  يعرَّ
.السكان للخطر



https://www.pexels.com/de-de/foto/hande-erde-festhalten-umwelt-4167544/

...وبرغم ذلك فإننا نعلم أيًضا

م أن التعلم اإللكتروني عن طريق األلعاب يساعد في تطوير الكفاءات على نحو مستدا... 
.وواسع النطاق

أن هناك تزايًدا مكثفًا في استخدام الهواتف الذكية في الدول اإلفريقية، وأصبح المزيد ... 
.والمزيد من المواطنين األفارقة لديهم اتصال باإلنترنت
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إلى دعم اكتساب المهارات الصحية المهمة « الكورونامسابقة مواجهة »تهدف 

. 19كوفيدللتعامل مع جائحة 

جاد وبشكل أكثر تحديًدا يتمثل هدفنا في تمكين المشاركين من تحسين قدراتهم على إي

المعلومات المتعلقة بالصحة، وفهمها، وتقييمها تقييًما نقديًا، وتطبيقها فيما يخص

.19كوفيدجائحة 

ما نهدف لتحقيقه
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يشارك فيها عدة العبين19كوفيدتركز مسابقة المعرفة الرقمية بعموم إفريقيا على لعب لعبة اختبارات قصيرة عبر اإلنترنت عن 

وهي تستهدف المواطنين األفارقة، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة

يمكن لعب لعبة االختبارات القصيرة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية باستخدام أي جهاز رقمي به متصفح قياسي عبر منصة ألعاب

atingi.games

، وسيصحبها عمليات تسجيل منتظمة تشمل مقابالت شخصية مع خبراء تشرين الثاني/نوفمبر23بفعالية افتتاحية افتراضية في ستبدأ المسابقة 

ومحادثات حول 

«الكورونامسابقة مواجهة »حقائق أساسية عن 

كانون األول لمنح الجوائز ألفضل الفرق والمشاركين/ديسمبر11ستُختَتَم المسابقة بإقامة حفل توزيع جوائز رقمي في 
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جدول المواعيد/الجدول الزمني

./https://contest.atingi.orgستجد المزيد من المعلومات عن كيفية الوصول ولعب اللعبة على 

بث حي*الختام وحفل توزيع الجوائز | بتوقيت غرينتش 14:00الساعة | كانون األول /ديسمبر11

بث حي*االنطالق الرسمي | بتوقيت غرينتش 10:00الساعة | تشرين الثاني /نوفمبر23

بدء اللعب | بتوقيت غرينتش 11:00الساعة | تشرين الثاني /نوفمبر23

مستوى المبتدئين : تحدي اليوم األول| طوال اليوم | تشرين الثاني /نوفمبر26

إعالن الفائزين في األسبوع األول | بتوقيت غرينتش 13:00الساعة | تشرين الثاني /نوفمبر30

مستوى المتقدمين : تحدي اليوم الثاني| طوال اليوم | كانون األول /ديسمبر3

إعالن الفائزين في األسبوع الثاني | بتوقيت غرينتش 13:00الساعة | كانون األول /ديسمبر7

مستوى الخبراء : تحدي اليوم الثالث| طوال اليوم | كانون األول /ديسمبر9

نهاية اللعب | بتوقيت غرينتش 14:00الساعة | كانون األول /ديسمبر11

https://contest.atingi.org/


وكوفيدالمنهجية الصحية الواحدة 

19

أو الوضع 19كوفيدالتعايش مع 

الجديد الطبيعي

معلومات خاطئة حول 

19كوفيد

في السياق19كوفيدوضع 

ة أكير من  بند اختيار من متعدد، 1000تشمل لعبة االختبارات القصير
:ونصائح حول التعلم بمستويات صعوبة مختلفة، تغطي الموضوعات التالية



!(.متاح اآلن عرض مسبق)وابدأ اللعب الرابطاتبع هذا 

.أجب عن األسئلة إجابات صحيحة لجمع النقاط

.كلما كنت أسرع في اإلجابة، زادت النقاط التي ستحصل عليها

! استمر في اللعب، واستمر في التعلم، وحقق أعلى النقاط، واربح جوائز مثيرة

كيف يجري اللعب

إلى إدخال -لكي يؤخذوا في الحسبان ضمن من سيربح جائزة -يحتاج الالعبون 

. أسمائهم وعناوين بريدهم اإللكتروني في صفحاتهم الشخصية الخاصة باللعب
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./https://contest.atingi.orgستجد المزيد من المعلومات عن كيفية الوصول ولعب اللعبة على 

https://atingi.games/promo/play_asap?game_id=21&group_code=919191
https://contest.atingi.org/


. كن شريًكا لنا. شارك. افعل شيئًا إيجابيًا

ن بي« مسابقة مواجهة كورونا»نحن نبحث عن شركاء يرغبون في االنضمام إلينا والترويج لفكرة 

ق ومنافسة أنت أيًضا يمكنك االشتراك في المسابقة كفري.  المستفيدين التابعين لهم، وفي مجتمعاتهم

!منظمات أخرى

فَة كأحد إذا لم تكن تريد المساهمة كشريك فقط، بل و. المسابقات العظيمة تحتاج إلى قامات ُمَشر ِ

!الرعاة أيًضا، فنرجو أن تخبرنا بذلك

الكوروناكن شريًكا في مسابقة مواجهة 



من خالل بناء مهارات صحية مهمة إثر ظهور جائحات عالميةِزد من قوة تأثيرك 

مع تحليالت متعمقة ومتكاملة19كوفيدعن برنامج بناء القدرات الجاهز استفد من 

من خالل التحدث في إحدى فعالياتنا الحية مشروعك /ساهم في اشتهار مؤسستك

عبر اإلنترنت

!ِزد من قوة تأثيرك وساعدنا في مكافحة الجائحة سويًا

مع العبين آخرين في قطاع التعاون اإلنمائيالعالمية GIZانضم إلى شبكة 



كيف أصبح شريًكا وأنافس كفريق؟ 
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. أو انضم إلى قائمة الفرق المتنافسة/كن أحد الشركاء الرسميين على موقعنا اإللكتروني و

. احصل على رمز تسجيل المجموعة وباقة معلومات رسمية للتوزيع على اآلخرين
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ع الرمز وباقة المعلومات في مؤسستك و . أو فيما بين المستفيدين من طرفك/وز 

. اطلب من المستفيدين التابعين لك االنضمام إلى مجموعتك بمجرد دخولهم اللعبة

.  atingi@giz.deأرسل رسالة بريد إلكتروني تتضمن اسم مؤسستك وجهة االتصال إلى 



ن لك االنضمام إىل فريقك من خالل إدخال رمز تسجيل ن التابعير يمكن للمشاركير
: المجموعة عىل صفحاتهم الشخصية الخاصة باللعب



هل لديك أية أسئلة؟ هل ترغب في االنضمام إلينا؟ 

In cooperation with: 

https://contest.atingi.org/partnerوتفضل بزيارة atingi@giz.deاتصل بنا عبر 

mailto:atingi@giz.de
https://contest.atingi.org/partner

