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تٛاج٘ ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝحايٝا عد ٠حتدٜات جتعًٗا َعٓ١ٝ
بصف ١أضاض ١ٝبتخد ٟاحلهاَٖٚ ١را ملطاُٖتٗا ٚتدخًٗا يف رلتًف َشازٜع اإلصالحات ذات
ايطابع ايتٓظٚ ُٞٝاهلٝهً ٞنتعصٜص ايالَسنص ،١ٜايتٛاشٕ ٚاجلاذب ١ٝاإلقً ،١ُٝٝعصسْ١
املصاحل ايعُٚ ١َٝٛحتطني ْٛع ١ٝاخلدَات املكدَ ١يًُٛاطٓني ٚإعاد ٠تعسٜف ايدٚز االقتصادٟ
اإلقً،. ١ُٝٝ
. .
يًجُاعات
ففٖ ٞرا ايطٝام ٚتدازنا يضسٚز ٠تٛفري املٛزد ايبشس ٟذْٛ ٚع ١ٝيتصُٚ ِٝإطالم َٚتابع١
املشازٜع اييت شازى فٗٝا ،قاَت ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝبإعداد
اضرتاتٝج ١ٝايته ٜٔٛاخلاص ١بعٓصسٖاايبشسٖٜٛرا َٓأجًتخطٓٝهفا٤تٗٛايطُاحً٘ بإٔ ٜهٕٛ
يف َطت ٣ٛاملٗاّ ٚايتخدٜات اييت جيب إٔ ٜٛاجٗٗا .
يف ٖرا ايصدد ،مت ايكٝاّ بتعصٜص شبهَ ١ؤضطات ايته ٜٔٛايتابع ١يٛشاز ٠ايداخً ١ٝبإْشا٤
ٚتشػَ ٌٝسنص ٜٔيتهَ ٜٔٛطتخدَ ٞاجلُاعات احملً ١ٝايتهُ ،ًٞٝعصسْ ١عًُٝات ايته،ٜٔٛ
إْشا ٤املدزض ١ايٛطٓ ١ٝملٗٓدض ٞاملدٚ ،١ٜٓضع شبه ١ته ٜٔٛاملهْٛني َٔ أجٌ ضُإ أْشط١
ايته ٜٔٛاييت تتُاشَ ٢ع املعاٜري ايدٚي.١ٝ
ٚيف ْفظ ايطٝام ،مت تعصٜص دٚز ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف دلاٍ ايتهٚ ٜٔٛاخلرب ٠يف عدَٝ ٠ادٜٔ
َُٗ ١الضرتاتٝجٚ ١ٝشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ ١ٝعٔ طسٜل تٛضٝع
ايشسنا ٤األجٓبٝني.
حٝث ،متّ تٛقٝع َرنس ٠تفاِٖ بني ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاجلُاعات احملًٚ ١ٝايتٗ ١٦ٝايعُساْ١ٝ
ٚأنادمي ١ٝايصني ايٛطٓ ١ٝيًخهاَٚ ١اييت مسخت بته ٚ ٜٔٛتعصٜص قدزات أنثس َٔ
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َٛظفَٛٚ ٞظف ٞضاَني جصا٥سٜني .
ٚتعصٜصا هلر ٙاألْشطٚ ١ايكدزات يف دلاٍ احلهاَ ،١متّ االتفام عً ٢تٓظٖ ِٝر ٙايٓد ٠ٚايدٚي١ٝ
اجلصا٥س
.
بايتشازى َع أنادمي ١ٝايصني ايٛطٓ ١ٝيًخهاَ ١يف املسنص ايدٚي ٞيًُخاضسات يف
ٖرا املٓتد ٣ذ ٚايبعد ايدٚي ،ٞضٝخظ ٢مبشازن ١خرباٚ ٤طٓني ٚأجٓبٝني ٚضٝه ٕٛفسص١
يتبادٍ ايتجازب املختًف ١يف دلاٍ تعصٜص قدزات احلهاَ ١عرب ايعامل ٚاهلدف َٔ ذيو ٖٛ
متهني َدازضٓا َ ٚؤضطات ايتعً ٚ ِٝايته َٔ ٜٔٛتعصٜص ايكدزات يتٛفري َٛازد بشس ١ٜبتأٌٖٝ
عاي ٚ ٞحبث عًُ ٞيف خدَ ١احلهاَ.١

اهلدف َٔ ذيو ٖٛ ،ايٛص ٍٛإىل اضرتاتٝج ١ٝتهَ ٜٔٛتهاًَ ١تتٛافل َع حتكٝل أٖداف
احلهاَ١
.

ايٛزش ١زقِ 1
االجتاٖات ايعامل ١ٝفُٝا خيص تعصٜص قدزات يف دلاٍ احلهاَ١
َٔ املُتعازف عً ٘ٝإّٔ اإلطازات ايطّاَ ١ٝتًعب دٚزا أضاضً ٝا يف ٚضع ٚتٓفٝر ايطّٝاضات ٚايرباَج
ايتُّٓ ١ٜٛيف نٌ .بًد هلرا ايػسض ،فإّٕ تعصٜص قدزات ٖر ٙاإلطازات ضٝطُح بد ٕٚشو بدعِ
بفعاي١ٝ
.
نفا٤تِٗ يتخدٜد ٚتٓفٝر األٖداف ،حٌ املشانٌٚ ،أضاضا أدا ٤املٗاّ املُٛنً ١إيِٗٝ
إٕ املطأي ١اجلٖٛس ١ٜاي ّٛٝتهُُٔ يف حتدٜد ضُبٌ تعصٜص قدزات ٖر ٙايفٚ ١٦جتطٝدٖا َٔ خالٍ
ٚايتأٌٖٝ
بساَج َال ١ُ٥يًته. ٜٔٛ
يف ٖرا ايطٝام ،فإْٓا ْشٗد َٓر عدّ ٠ضٓٛات بعث ايتٓافظ بني املؤضطات ايٛطٓ ١ٝاخلاص١
بتدزٜب ايٓخبٚ ،١اييت ال ترتدّد يف ٚيٛج اضتثُازات ضخُ ١يف ٖرا اجملاٍٚ ،تطع ٢يف أغًب
خازج ٞباإلضاف ١إىل ذيو ،فإْٓا ًْجأ أنثس فأنثس
.
األحٝإ يًخص ٍٛعًَ ٢صدز تدزٜب
إىل ايتأٖٚ ٌٝايتصدٜل َٔ أجٌ ضُإ جٛد ٠ايتدزٜب.

اهلدف َٔ ايٛزش: ١
تٗدف ٖر ٙايٛزش ١إىل ايتفهري يف اخلطٛات ايٛاجب إتباعٗا َٔ أجٌ ٚضع ضٝاض ١فعاي ١يف
دلاٍ تعصٜص قدزات صٓاع ايكساز يف اجلصا٥س َٔ ،خالٍ تبادٍ اخلربات ايٓاجخ ١عرب ايعامل،
الضِٝا َع شسنآ٥ا ،ايصني ،فسْطا ،نٓدٖٛ ،يٓدا

احملاٚز اجلٖٛس ١ٜيًٛزش: ١
 ذلت ٣ٛبساَج ايتدزٜب ايكاعدٚ ٟاملتٛاصٌ اخلاص ١بايٓخب،١
 ضبٌ حتدٜد َٓٚح األٚي ١ٜٛيًهفا٤ات اييت حتتاج يًتعصٜص بٓا ً٤عً ٢خصٛصٝات نٌ
ب،١٦ٝ
 اختٝاز َتخر ٟايكسازاملطتكبًٝني،

 تٓظٚ ِٝتٓفٝر ٚتك ِٝٝضٝاضات تعصٜص قدزات صٓاع ايكساز ،عٌ  ٣املطت ٣ٛايداخًَٔ ٞ
خالٍ املؤضطات ايعُ ،١َٝٛأ ٚعًَ ٢طت ٣ٛاملؤضطات ايته.١ٜٝٓٛ
تتُخٛز املٓاقش ١اخلاص ١بٗر ٙايٛزش ١ح ٍٛايتخدٜات احلاي ،١ٝنُا ضتُكدّ تٛصٝات حٍٛ
نٝف ١ٝحتطني بساَج ايتدزٜب يف دلاٍ احلهاَٚ ١اختٝاز َتخر ٟايكساز .
ضاحي ٞعبد احلل ،املدٜس ايعاّ يًُدزض ١ايٛطٓ ١ٝيإلداز،٠
ايسؤضا٤

اجلصا٥س،
جٝا جٝاْفاْلْ ،ا٥ب َدٜس عاّ ،قطِ ايتخطٝط يًرتب،١ٝ
أنادمي ١ايصني ايٛطٓ ١ٝيًخهاَ.١
اجلصا٥س:

 " oاضرتاتٝج ١ٝتعصٜص قدزات احلهاَ ١يف اجلاَع ١اجلصا٥س،١ٜ
حتدٜات ،أعُاٍ ٚتٛقعات"
جك ٕٛعبد احلُٝد ،زٝ٥ظ جاَع ١قطٓط)1( ١ٓٝ

ايعَُٞٛ
:
ْ " oظاّ ته ٜٔٛاإلطازات ايعًٝا يف دلاٍ تطٝري املسفل
ايٛضع احلايٚ ٞتٛصٝات َٔ أجٌ حتطني عسٚض ٚقدزات
ايته"ٜٔٛ
زاند ذلُدَ ،دٜس املعٗد ايعاي ٞيتطٝري ٚايتخطٝط
املتدخًٕٛ

ايصني:

 " oتكد ِٜعاّ ح ١َُٗ ٍٛايته ٜٔٛبأنادمي ١ٝايصني ايٛطٓ١ٝ
يًخهاَ"١
جٝا جٝاْفاْلْ ،ا٥ب َدٜس عاّ ،قطِ ايتخطٝط يًرتب.١ٝ

َ " oعاٜري اْتكاَ ٤تخر ٟايكساز املطتكبًني"
 ،ٟٖٛ ٚٚأضتاذ بكطِ تك ١ٜٛاحلصب
ٖٛيٓدا:

ايتعكٝد جتازب يف أٚزبا ٚدٍٚ
:
 " oاحلهاَ ١احلضس ١ٜيف ظٌ
اجلٓٛب"
األضتاذ َا ٜٔبٝرتَ ،دزضَ ١اضرتخيت يًُٓامجٓت

املكسز:
بٛحٝط يعُس ،ٟأَني عاّ يٛالَ ١ٜطتػامن.
ايًجٓ ١ايتكٓ:١ٝ
املكسز
ٚايًجٓ١
ايتكٓ١ٝ

صْٛكشُٓٝلْ ،ا٥ب َدٜس عاّ بكطِ اإلداز ٠ايعُ١َٝٛ
ٚايطٝاض،١
جاْل شٝاْٛيٓٝلْ ،ا٥ب َدٜس عاّ بكطِ ايتخطٝط يًرتب،١ٝ
فساز ٟذلُدَ ،دٜس ٚ( ،شاز ٠ايداخً،)١ٝ
بٛشٜد ٟبًكاضِْ ،ا٥ب َدٜسٚ( ،شاز ٠ايداخً،)١ٝ
جعفس بسٖإَ ،تصسف زٝ٥طٚ(،ٞشاز ٠ايداخً،)١ٝ
بطاطا عص ايدَ ،ٜٔتصسف زٝ٥طٚ( ٞشاز ٠ايداخً.)١ٝ
-

