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تقديم
انطالقا من رنية اامناد الاابناداتخطند ورطالنهيوا ا ا ا ا ا ا ا دوااتنهيتااباتنه ت ( ا ناوا ا ا ا ا ا ااو ات ا وااتنادوا وا ا ا ا ا ا اااامن ،)2025-2020ن

يحتصناد البنفطنخطمنادنشا ا ا نادسا ا اانامند ا ن )2023/2022نع ىنينن (اننجلادهناإلن ئامن ت بطمنبا امنادورطالناإلن ئطن
وابدةند ون امناالقوص ا ا ا ا ديمنهاالجو يامنهادش لامنهخشا ا ا ااالنيرب نادون امناداتخام،نهاس ا ا ا ا عبنفطن ااجلمنادوحبي نادون ا من
هخ ألبا دناد ّ
اد رو فام،نك ا نيحتصناد الابنفطنخطواتندلالاناداا نع ىن ا

نجلادهناد ات اامنلدىندع ناد سوا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ا نادون ا امنهت لا نادورطالن

فطن ادبهلناداتخامن رنخاللنبن ءنادقب اي نهادب ايو ا ا ا نهادرب

ناالوا ا ااوش ا ا ا ي منهادبحا نادوطشارام،نلل ا ا ا فمنلدىنادوتك نع ىن طا تن

اد ل اي نه ن امنادقب اي نادوح امنهادا امنفطن

ال نادورطالنهادون امنهإدايةناالقوص ا ا ا دألن ناألخلنبا رناالعوب ي،نعنبن ا ا ااا من

ادش ات جنادوبي شامنهاألنشاطمنادبحيامنهاالواوشا ي مند ا ن ،)2023/2022نادوبا ناالقوصا ديمنهاالجو يامند ئحمنادصاحامنادا د امألن

هخ نيسا ا ا ا ا ااو وند وط ب نهاالاوا ج ناإلن ئامنفطنادبهلناداتخامنهاا بنادا لناداتخطناد شا ا ا ا ا ااوت ،نهكلدكن اجل ن
اد الب اد اقتنخاللناجو عتنادي نطند ا ن2022/2021ألن ن

سني ن ءن

ن
هفا نيرصنبن ءنادقب اي ،نيحتصناد البنع ىن ا
رنخاللن سناالاوا ج نادوبي شامناد و بدةند ا

نهل ا نناو ااو تاي مني د تنفطن

رنفطن

لنادوبي وناإلن ئطناد ورص ااصن

ال نادورطالناإلن ئطناد رو فمنع ىن تاينيو ا ا ا ا ا ا نادسا ا ا ا ا ااا و ا ا ا ا ا ا ن

االقوصا ا ا ديمنهاالجو يامنه نف لنادرطلنه ق ا ل نهادوطا تناد سو ا اس ا ااطنهادونا ناالقوصا ا ا دمنهادون امنادبش ا اات منهادو ا رناالقوصا ا ا دمن
هجا ل ناألوا ا ا

نادلمن نط ان نتنادرطلنادوبي شامنادسا ا اانا مألنه رنج نونلخت،ن اا ا ا االناد البنادا لنع ىنب دةننس ا اابمنادا ا ا ااالن

لدىناد سواسا ناد انامنب دورطالناإلن ئطنهاد سواسا ناألختتناا ناداالقمن رنخاللناواولباتنتلهناد سواسا نفطن ااقال ،نهعقبن
ب ات جن بي شامن ا قبيمنخ يجندهدمناد قتألنه ا لنكلدكنع ىن ا

ن سا ا ا ا ا ااواتنادوناانفطنادفا دا نادوبي شامناد ت بطمنب دا امنادون ا من

بح ثن شااو لنادرطمنع ىنب ات جن بي شامن رص اصااامن 2نيوااشاا)،نهخ ات جن رص اصااامن وقب من 3نيو ا با نهيريت)ألننهخ ات جنيوااشايام،ن
هخ ات جنافو اتل ااامن 3نيي )،نههيشن بي شامنقص ا تةن ا نهااب)،نه رنج نونلخت،نيعبناد البن ب ديةنون ااجناد البناداتخطند ورطالن
إلعبادنادرا دا نادون ا مو،نك نع لنع ىنلعبادنبتن جن رصصطناالن بي وناد بيخ رنفطن

لنادورطالناإلن ئطألنن

ن
ض ا ا ا ا نتنخطمنادوبي وند ا ن2023/2022ن

ا ثناو ا ا ااو تناد البنفطن ا

اعمن رنادش ات جنادوبي شامناالفو اتلا ا ا ااامنهادش ات جنادوبي شامنادحضا ا ا اااي مألنن

نخطمننشا ا ا ا نادوبي ون رنخاللنلعبادنخطمند نشا ا ا ا نادوبي شطناالفو اتلا ا ا اطنبح ثن ا دجنادقضا ا ا ا ي ن

اد وا قمنب ااجلمن با ناد ئحمناالقوص ديمنهاد دامنهاالجو يام،نهادكند س ت منفطن بي وناد(ااديناداتخامنفطنفل نتلهنادوبا ن
هكافامنادوا لن ال نفطنع د نانوقلن بي ا من رناإل القنلدىنادوا يشن ناد ئحم،نهادوا فطن نل ألن ن

هفطن الين نف لنادش ات جنادوبي شامنادحضا ا ا اااي منألمنيوا ا ا ااب نداجسا ا ا ااوامنخ يجمنعرنلياد ت،نوا ا ا اااا لناد البنع ىن نف لت ن رنخاللن
ادوبي وناالفو اتلاطنع ىن تاينادسانو رنادسا بقو رألنك نوااساو تناد البنفطن اا ا من قبي نخب تنهينشاطوتناإلن ئامند بهلناداتخامن

بشالنافوتالطأل ن
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ن
االنيا بن ا نوتناد اتهفمن
فطن لناالو ا ااوش ا ا اي ،نيس ا ااو تناد البنفطن قبي نخب تناالو ا ااوش ا ا ي منهادبع ناد سو ا اس ا ااطنبش ا ا ا
ادوطنه ا ا االنلد ل نفطنوا ا اااقناالوا ا ااوشا ا ا اي ناداتخامنخ ا ا اامنفطن لنادورطالناإلن ئطنهادسا ا ااا وا ا ا نادون ا مألنه رنيبتبن ال ن
ادب ايوا ا ا ا ا ناالو ا ا ا ااوشا ا ا ا ا ي مينلعبادنه ق ا نادرطلناإلن ئامند ش بانناداتخام،نهاعبادنادرتائلناالو ا ا ا ااوي ي م،نه ق ا ناألداءناالقوصا ا ا ا ا دمن

هاالجو عطنهادش لط،نه ق ا ن نظا

نادورطالناإلن ئط،نهادن لجمنهيو نادسا و نه طا تنادان ق بنادصن يامأل

ن
فطن

لنادبحا نهادنشتنهاد ق ءا نادون ا م،نيسو تناد البنب دوتك نع ىنادبحا ناد ت بطمنب دورطالناإلن ئطنهادسا و ن

ىنع انادوح لنهاقوتاحنادسا و نادون ا منادتش بةنبلبتندع نا ر انادق ات نين
ادون ا منهاألداءنادون امنفطنادبهلناداتخامن نادوأر بنع ا
ادون امن فطن ادبهلن اداتخامن الوا ن رن خاللن ق ي تن ادون امن اداتخامن ه من ادون امن هادسا و ن االقوص ديم،ن ه اافن اد البن ا دا من

ع ىناالنول ءن رنلعبادنادبد رنادون ا رنوندد ل نادورطالنادون امونهنودد لنادرتائلناالووي ي مو،نهواشتاناد البنفطنتلهنادرطمن
فطنلعبادنادبد رنادون ا رنودد لن طا تنادان ق بنادصن يامونهنودد لنلعبادناوو ات ا امن ن امناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطموأل
ن
ه أ لنلدايةناد البنينن اسل نتلهنادرطم،نه ن حوا تن رنينشطمنلن ئامن وناعم،نفطن شامناالاوا ج ناإلن ئامند بهلن
اداتخام،نك ن أ لنينن اسل نفطن اط بنعالق نادوا هننب رناد البنهاد سوس ناإلن ئامناد ح امنهاإلق ا امنفطنلط ينشتارمن اادن

ب دنف نع ىناد ا أل ن
ن

وهللانهدطنادواف ان ،،،ن

املديــر العــام
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،2025نلبتنخطمن اد البن د ا ن2023/2022ننلدى ناالوو تاينبوحق ان يتبافتن ادون ا م ،نهاوو ات ا وتن دألعاا ن 2020ن
ه نط انتلهنادرطمن رناص منخشتةناد البنخاللناداقادناد لام،نب إلل فمنلدىنادبياو ناد وا قمندقض ي نه حبي نادون امن
اداتخامنخاللنوناا ناالوو ات ا امن،نك دوحبي نادوطن ااجتن ا

نينظ من نف لنه و بامنادرطلنادون ا منه ق ا ل ،نه كناد وا قمنبتو ن

ادسا و ن االقوص ديمن اإلن ئام،نب إلل فمن لدىن حبي ن يف ن سواتن ادون امن ادبشت منه سواتن ن فسامن ادقط انادحاا طنه حس رن
رنيهادناألع ل،ن
لنو ج وتنهفا د وت،نه حس رنيداءنقط اني دةناألع لنهنشتنثق فمنادا
ا
لنادحت،نهادواجتننحاناالبو( ينهاإلبباا،نه ا ّ
هكلدكنادوحبي ناد وا قمنبا تةنادن اناالقوص دمنادا د طنهلث يهن نع ىناالقوص دا ناداتخام،ن ناألخلنب العوب يناآلث يناالقوص ديمن
هاالجو يامند ئحمنادصحامنادا د امن راف ب19-ن) هوا و نادوا فطن نل ألن
ن
شو لنادرطمنادسنا مندا ن 2023/2022نع ىناألنشطمناإلن ئامنادوط نيسو تناد البنبوقبي ل ند س ت منفطندع نجلادن

ادون امن االقوص ديمن هاالجو يامن فطن ادبهلن اداتخام،ن هادكن فطن

ال ن بن ءن ادقب اي ،ن هادرب

ن االووش ي من هادبع ن اد سوسط،ن

،نهاد ا ا ام،نه حتصناد البنع ىنينن (اننجلادهن
هادبياو نهادبحا نهادنشت،نهاد ورا نهادنبها نهاد س ات ،ننهي دةناألع ل ن
ادوبي شامنهاالووش ي منهادبحيامن ت بطمنب ألبا دناد وابدةند ون امناالقوص ديمنهاالجو يامنهادش لامنبشالنيرب نادون امناداتخام،ن نهخح ثن
اارونادوطا اي ناألخ تةناد وا قمنب ئحمن راف ب)19-نهاد سو با نادن ج م عنل ألن ن
ى نادواادط ،نبن ءنادقب اي نهادلمن و(انن رنينشطمن بي شامناضاي من هافوتالام ،ننهاالووش اي ن هادبع ن
ش لنتلهنادرطمنع ن

اد سوسط،نننهادبحا ننهادنشت،نننهاد ق ءا ن ادون ا م،نننهي دةن األع لن هاد شتهع ن ادصغ تةن هاد واوطم،نهاد ا ا ام،ن هادوا هننن
اداتخطنهادبهدطنأل ن
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ً

أوال  :بناء القدرات
ص ناد الب نع ى ن اا
انطالق من رنادبهينادلمنيحت ن

م نادرا نبت نفطن

ال نادون ام ناداتخام نباجتنع ،نهفطنادوبي ونباجتن

نألننننن
خ صنهادلمنيابن رنيبتبننش ط ت،نفقبنا س ننش نادوبي ونفطنتلهنادرطمنبن ان طتدن رنا ثناد( نه طاين رنا ثناد ض ا ن
ا ثنيقب ناد البن ن بنعر ن 96نبتن

ال نادون ام،ن نه و(اننخطمنادنش نادوبي شطن 2022ن)2023/ن

من بي شا منفطن رو فن

رنج ئ رنيئاس رنت ين ن
ن
أ .بررر ضمن اررررل ضساسيررررد ضب و ررررس سم ررررذها الضس ررررس ررررب

بررر و ررر

الضس س ك ن م ضس وسس:

ضس ررر

ررر

 خطمنادنش نادوبي شطناالفوتالطنادوطنو و ن نف لت نعشتن نصمنZOOMناإلد(وتهنامأل -خطمنادنش نادوبي شطنادحضايمأل

وء عمى طم ضسذال ) ال ك ن م :
ب .ب ضمن وهج ضساسيد ضب و س سم ذها ب ً
 ادش ات جناألوشايامناد قوتامند بهلناداتخامأل ن -ادش ات جنادر

منب د ل ناا ناداالقمأل ن

 -ادش ات جنادر

منبت دةناألع لناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمأل ن

 )1ضسب ضمن ضس ذهابسة ال ضساسيد ضب و س سم ذها ال ضل مو يمس:

• ادوبي وناالفوتالطن عشتن نصمنZoomناالد(وتهنام)نه و(انن

ن طين

ن )44نبتن جنافوتالطن بةنكلنبتن جن 3نيي )نأل نن )9نهيشن بي شامنافوتالامن اقبنكلنهيشمنفطن ا نهاابنأل ن• ادوبي ونادحضايمنن فطن قتناد الب)نه و(انن

ن طين

ن )17نبتن جن بي شطن رصصطن بةنكلنبتن جن 10نيي )نألن )34نبتن جن بي شطن بةنكلنبتن جن 5نيي )نأل-ن )13نبتن جن نفتدن بةنكلنبتن جن 5نيي )ألن

 )2ضسب ضمن ضس ذهابسة وهج ضساسيد ضب و س سم ذها الا ضل مو يمس:
)58 −نبتن جن بي شطن قوتحند ونف لنفطنادبهلناداتخامألن ن

-ن )9نب ات جن بي شامنخ

منب د ل ناا ناداالقمألن ن

-ن )9نب ات جن بي شامن رصصامنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمأل ن

)نبتن جن بي شطنيوشاعطنخ
-ن  37ن

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمأل ن

-ن )50نهيشمن بي شامنقص تةنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمنأل ن

ن
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ً
ثانيا  :اخلدمات االستشارية والدعم املؤسسي
اخلدمات االستشارية
ن ن

ن سونبنخط ا ا ا ا امناالووش ا ا ا ا اي ن هادبع ا ا ا ناد سوسطندسنم ن 2023/2022نع ىن اجل ا ا ا نادرطمنادر س ا ا ا امنادو واا ا امندألعاا ن

2020ن– 2025نهادوطن صشانلدىن حق ان بن رنادوطاينك منهناع منفطناالووش اي ناد قب مند بهلناداتخامناوون دامند ا نمناد و ةن

ادوطناققل نكش تنخشتةناووش يمنعتخطألنك نيساىناد البنلدىن ا

نخب تنفطنواقناالووش اي ناداتخامنخ

منفطن

لنادورطالن
ممن

هادون امنهادسا و نادا منهادوطن ا ّيلنل ا ن نن ان ا اوشتةننوا منادح جمناد ا ّحمندإل الا ناالقوص ديمنهاالجو يامنهادش لامنخ
19ن رن حبي ن ن ا منجب بةن اض تنلدىنق ئ منادوحبي نادطا من نقشلناد ئحمألننك نواساىنفطنظلن نيفتب تنج ئحمنكاف ب ن
اد البندواجاتنج ءن رننش ناالووش اي ننحان ق ا ناآلث يناالقوص ديمنهاالجو يامند ئحمن راف ب)19-نع ىن رو فناالقوص دا ن

اداتخام،ن هاقوتاحنادسا و ن هاداو ئلنادوطن ا ارنادبهلناداتخامن رنادرتهجن رناد ئحمنع ىن تاينادح ناد دامن هاالقوص ديمندبع ن
ادن انهادنش ناالقوص دمندوحق انادوا فطناالقوص دمنهاالجو عطن نل ألن ن
نهانطالق من رنيتباتناالوااو ات ا امنادو وااامندألعاا ن2020ن–ن،2025نها سا ق من نادوحبي نادون ا منادوطن اااجتناالقوصا دا ن

اداتخام،نهخن مءنع ىناد ت ( ا ناإلن ئامندالو ا ااوشا ا ا ية،نفاننادنشا ا ا ناالو ا ااوشا ا ا يمناد قوتحندا ن )2023/2022نو ا ا اااغططناد
ادو دامين ن
التخطيط اإلمنائي وإدارة التنمية
1أل لعبادنادرطلناإلوو ات ا امناداطنامنهادقط يامنأل
2أل لعبادنه ق ا نادرطلناإلن ئامند ش بانناداتخامأل
3أل بن ءنادن اجناالقوص ديمنادرا وامنهن اجنادواابننادق ب مند حس أل
4أل بن ءن صفاف نادحس ب ناالجو يام،نه طا تت ند بهلناسوناد اطا ناد وافتةألن
5أل ق ا نه طا تناألنظ مناداطنامندإلاص ءنهاد ا ا

ناالقوص ديمنهاد دامنأل

6أل ق ا نينظ منادحس ب نادقا امأل ن
السياسات التنموية والتنمية املستدامة
1أل بن ءنادان ق بنادصن يامنه طا تنوالولنادرا منه طا تنادرتائلناالووي ي مألن
2أل

ق ا نادسا و ناد دامنهاد ب ئامنهادنقبيم،نهادن اناالقوص دم،نهادوشغ لأل

3أل

ق ا ناإلط يناالقوص دمناد( طنه ق ا نادسا و نادو اعامأل

4أل لجتاءناد ح ر ةندوق ا ن أث تن انرو فنادسا و ،نهاوو(ش تنادس ن ي ات ناد سوقش امندالقوص دا ألن
5أل

ح لنه ق ا نيداءنادقط ع ناإلنو جامن رنهجلمننظتنادوحالنادلاا طنهادونا ناالقوص دم،ن
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6أل لعبادنادسا و نهادش ات جناد الئ مندوحق اناألتباتنادون ا منادقط يامأل
7أل لعبادنادوق ي تناداطنامنهاإلق ا امنادر

منبوحق انيتباتنادون امناد سوبا م،نهاوو(ش تنادسا و نهادش ات جنادوطن رنشأنل ن

طا تنقبيةنادبهلنع ىن حق ان يلنتلهناألتباتنأل
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
1أل لعاابادنادب ايو ا نادر فامناد ط اخمنداث ئاناوو ات ا ا ناإلقاللن رنادفقتنفطنادبهلناداتخامناا نادبخلناد واولنهاد نرفضأل
2أل

ق ا نيداءنقط انادصحمنهادوغليمنهادوا ا نهاإلوا ننهادرب

ناالجو يامألن

3أل لعبادنادوق ي تناداطنامنهاإلق ا امند ون امنادبشت مألن
4أل

ح لنه ق ا ناد(ف ءةناالقوص ديمندنظ نادوا ا ،نهاوو(ش تنادسا و نهادش ات جناد الئ مندوطا تت أل

5أل

ق ا نيداءنيوااقنادا ل،نب نفطنادكن ح لند ن ااامنقاةنادا لنهادسا ننه ح لنيوب نادبط دمنه ق ا نادسا و نهادش ات جن
اد وبام،نهادكنع ىنلاءن ن حبدهناد ل ن رنيتباتن ن ا مأل

6أل لعبادنادرتائلناالووي ي منع ىناد سواتنادقط عطنهاد غتافطنه ق ا نادفتصناالووي ي منهيخطل نب ألهدا

نادون ا مألن

متويل التنمية
1أل

ح لنه ق ا نكف ءةنادقط اناد دطن ادوأ رن هاد ص يتن هيوااقن يي ناد ل)،ن هاوو(ش تناد ب د اي ناد سوسامنادوطن نبغطن
حبن رنب اغنديج نيع ىن رناد(ف ءةناإلنو جامأل
ا ر ات ندولد لنادااائانادوطن ّ

2أل دياومناووبا مناد ب انامنادا منه قبي نادح النإلع دةنجبهدول نه ق لنعشلل نع ىناالقوص دنأل
ريادة األعمال
1أل دياو ن طا تنقط اني دةناألع لألن
2أل لوو ات ا ا ن ن امناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمنهختائلناالووي ينادر
3أل

منبل أل

ق ا نجادةنادبياو نهادوق ي تنادوطن ابت نجل نيختت،نهإوباءناد شايةنفا ن وض نتن رنوا و نهخ ات جن ن ا مأل

التدفقات اخلارجية والتنافسية
1أل

ق ا نب ات جن حت تنادو يةنادر يجامنأل

2أل اداانناإلن ئطنهادون امأل
لووت ا ا نجل ناالووي اي ناألجنشامأل
نا
3أل
4أل لعبادنادوق ي تناداطنامند ون فسام،نخصا منفا ن وا انبحس ناد سش ات نادفتيامند ون فسامن هاد سشتناد تكو،ن هاوو(ش تن
ادسا و نهادش ات جنادوطن رنشأنل ن ا

ن ن فسامنادش بناد انطأل
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التنمية املؤسسية
1أل

ق ا ن ( دافنادرا نب ألع لألن

3أل

طا تنادقط انادر صأل

2أل

طا تنب لمناألع لأل

4أل ااك منادقط انادا أل
إدارة املعرفة والتحول الرقمي
1أل لوو ات ا ا نلدايةناد اتفمأل

2أل ادوحالنادتق طنهكف ءةنادقط انادا أل
3أل ادو(ناداجا نهادون امألن
احلوكمة املستجيبة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد19-

ةنيعبت ناد البناداتخطند ورطالنب دوا هن ن ن نظ منادوا هنناالقوص دمن هادون ام ن) (OECDند س عبةنادبهلن
هتط ن ب دي ّ

وابدةناد ت بطم نب دحاك مندوست نادوا فطن رناد ئحمألنه لبتنتلهناد ب ديةنلدىن قبي ن
اداتخامنه ا نل نفطن ااجلمنادوحبي ناد ّ
ال نتطين

س عبةنفنامن اجلمنه ورصصمن اغططن سامن
-

ادحاك مناد فواامنهاد سو بمن ن

-

ن اتمنادقط انادا

-

االبو( ينادحاا طنهادحا نا منادتق امنن ن

-

ادضاابلنادباخ امنفطناد سوس نادا من ن

-

ا رن نه ش يكمنادشب نهاد يتنة ن

-

ادسا ومنادونظا امنهاألداء ن

-

ااك منهوا و نادقط انادصحطن ن

-

لدايةنادرا دةنهادوغ تن ن

-

ادلك ءنادا طفطنهادوحف نهاد ل اي ناالجو يام ن
ن

يف سبيل تعزيز خدماته االستشارية ،سوف يعمل املعهد على مواصلة:
1أل ادوسا ان اد الئ ن درطلن اد البن ه ن وض نتن رن خب
ناد ل ناد انامأل

ن اووش ي م،ننالن وا نن رن خاللن فا لن قناا ن اال ص لن اد ب شتةن

منادوطنيقب ل ناد الب،نهجا ل ن ا اجلمننحان قبي نادح النهفا نيفضل ناد نل ا ناد ا النبل ،ن
2أل يف نجادةنادوق ي تناالووش ي
ا
هاقوتاحنوا و ن ا حبدةناسون الااناالووش يةألن
3أل نس انادنش نادبحيطند البنهيخطتنب دنش ناالووش يم،نهادكندوحق انادوااة ن هاالي ب نفطنع ل ناد الب،نه طا تن اقب اي ن
اد ل بنادفنطنب د البنع ىن نف لنادبياو ناد بانامنادوطشارامأل
4أل بن ءنق عبةنبا ن نادرشتاءنادات نن فطن
خب

ناد البناالووش ي مألن

ال نادون امنهادورطال،نهادكنإلول ل نهاالووا نمنبل نعنبنادضتهية،ندواوا ندائتةن

5أل ادا لنع ىن ق ا نجادةنهيثتناالووش اي ن رنخاللنادوش هين ناد سوس ناداتخامنادوطننفلندل ناد البندياو نهقب ندل ندع نمن
فنانمأل
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الدعم املؤسسي
ادطناد البناتو م نب دغ مندوقبي نادبع ناد سوسطنادون امند بهلناداتخامناألعض ءنهادكن رنخالل انس ت منخشتاءناد البن
فط اقوتاحن ادح الن ه قبي ن ادبع نن ادفنطن هفان عبةن اغن وس ن ب د تهنمن ه نفلن اسون ادوت ب ن ادوطن و ن اال ف قن ع ل ألن ه رن ب رن
تلهنادصاغني ارناإلش يةنلدىي ن
 اجو انخشتاءناد البن ب شتةن ن انورلمنادقتاينهاألجل ةنادفنامند ن قشمناد نل ا نهادح الناد الئ منهنقلنادرشتةألن -نظا نب اي ن بانامندفل ناإلشا ال نادون ا منهكو بمن ق ي تنادبع نادفنطنهعتلل نه ن قشول ألن

اجبنخشتاءناد البنفطني ررنادا لنه قبي نادوبي ونادالب ندنقلنه قلن
 اد س ت منفطنع ا نادوبي ونيثن ءنادا لن رنخاللن ا اناد ل اي ألن
 لع يةنخشتاءناد البند بةن حبهدةنهاسون رصص ل نهادكند ا لنفطناد سوس ن نهفطنلط ين ش ي ن حبهدةأل اوورب لناد بياءن هادفن رن هاد ورصص رنهادب اي رن رن انرو فناد سوس نادحاا امن هادون ا مناداتخام،نع ىنوش لناإلع ية،ندقض ءنفوتةنب نامن انحبدةنفطناد البند ا لن هاالووف دةن رنخش ات ناد الب ،نهدوا نانقب اي ل ن رنخاللناد ش يكمن هاالطالان
ع ىنو ت نادا لن هإجتاءا تنفطناد البنهفانب ات جنب نامن انحبدةن و ناال ف قنع ل نب رناد البن هاد ل نادحاا امنادتاغبمن
بلدكأل
ن

ً
ثالثا :البحوث والنشر
سكبنخطمنادبحا نهادنشتند ا ن،2023/2022نع ىندهيناد البنفطن شامنناالاوا ج نادبحيامناد وا قمنب إلدايةناإلن ئامن

فطنن ادبهلن اداتخام،ن هادوتك ن ع ىن ادبحا ن ادالب من دبع ن ادقتاين فطن ادبهلن اداتخامن ن د ا د من ادقض ي ن هاألب

ن اد سو بةن هلث يت ن

االقوص ديمنهاالجو يامنهادكن رنخاللناووربا ن اغنبحيامن رو فمن او بنيو و منع ىناألو د ونادوح امناد( ّامنهادنايامنهنشتت ن

ب العو دنع ىنهو ئلنادنشتناد رو فمناد و امنع ىن تاينو قت تنادون امناداتخامو،نه

مناد البن

منادون امنهادسا و ناالقوص ديم)ن

هو س منجستنادون امنهادبياو نادون ا منه اج نادسا و ألن ن
فطنتلاناإلط ين ساىنخطمنادبحا ن هادنشتند ا ن 2023/2022نادىن اا

من اجاتناألنشطمنادبحيامنل رناد

ادسبامنادوطن ض نول ناالوو ات ا امنادو وامن ،)2025-2020نلخلامنفطناالعوب ين اجل ن

تلهناد

ال ن

سني ن ءناد البناد اقت،نهووغططن

ال نباضناد الاع ناد وا قمنبوبايا نج ئحمنكاف ب 19-نادا د امنع ىنادقض ي نادون ا من هاالقوص ديم،نلدىنج نون

ادساطند ا د منادوحبي نادلاا امنادوطنيظلت ل ناد ئحمنفا ن وا انبأن

نادون امنادق ئ منفطنادبهلناداتخامنأل ن

(أ) البحوث
ات تنادرطمنادح دامنع ىناوو( لناالي ق ءناد( طن هادناعطنب دبحا ن هادنشتنهادكنل رناد حبدا نادس بقمألنا ثن
ج ء نادبحا نهاألهياقناد قوتامن واافقمن ن ح هيناالوو ات ا امنادو وام ،نهع ىن سواتنادوف لن الحناد باهلنادو دامناإلنو جن
ادبحيطناد واق نخاللنادا ن2023/2022ن ابع مناسونقناا نادنشتنفطناد البنهادكنع ىنادنحانادو دطين ن
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مسمة "جس ضس لسة"
.1

سو وت ضسحلوية ضالج لوعسة فس ظد ضبزموت.

ضساشة.
 .2آسسوت ليب ضس ق ضء الضس ئوت ّ
 .3داله ضسذبم مو سة ضسخض ضء فس عزاز ضسح كلة ضسببئسة ضسعوسلسة.
 .4ضسط اقة ضسل اجسة سم ذها

ث وء ضسخذمة.

 .5ح كلة ضسعلمسوت ضال ثلوهاة فس ضسذال ضسع سة.
 .6ضسج ضن ضس ظ اة الضس طبسقسة س ه قوء بج د ضسخذموت ضسحي مسة الضس لبز ضسلؤ سس فس ا ء ضسللوه وت الضس لوذج ضسذالسسة ضس ضئذ .
 .7ضآلسسوت ضسحذيثة س ل اد ضس عمس فس ضسذال ضسع سة فس ا ء ضسللوه وت ضسذالسسة ضس ضئذ .

مسمة "د ضه وت ل اة"
 .1نل ذج مق ح س عبد داله ضسلش العوت ضسصغب الضسل

طة فس حقبق ضس لسة ضسلس ذضمة فس ضسذال ضسع سة.

 .2ضس ق الشبيوت ضبمون ضالج لوعس.
 .3ضس قبس ضسببئس سسسو وت ضس لسة فس دال ضسخمسن ضسع س -د ضه ة حمبمسة سلؤش ضت ضس لسة ضسلس ذضمة.
 .4ضس ح

ضالسك النس بنشطة ضس ذها فس ضسلؤ سوت ضسحي مسة بذالسة ضسك ات.

 .5جوئحة ك فبذ 19-فس ضسذال ضسع سة :ضس أثب ضسقطوعس الض

ض سجسوت ضسخ الج.

 .6ضسح كلة ضسلس جببة س حذيوت مو بعذ جوئحة ك فبذ – 19-حوسة ضسذال ضسع سة.
 .7ضسعل ت ضالف ضاسة الداله و فس ل اد ضس لسة.
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مسمة "م جز ضسسسو وت"
.1
.2
.3

نلوذج سسسو وت ص وعسة ع سة نوجحة :ص وعة ضسسسوهضت بوسلغ ب.
سو وت ط ا م ظ مة ضس عمس ضسعوسس فس ضسذال ضسع سة.
ضس حذيوت ضس ل اة ضسع سة ال ج ذ ضسسسو وت بعذ جوئحة ك فبذ .19

.4

سف ُيلي سم ح

.5

سو وت ضس ل "ضس ح امس" ال حقبق ضس ح

.6
.7
.8
.9

ضس قلس ن يعزز ضس ل ضالق صودي فس ضسذال ضسع سة.
ضساسيمس فس ضالق صودضت ضسع سة.

إعود ضس ظ فس ضس خطسط ضس ل ي س س اع ضس لسة فس ضسذال ضسع سة.
حذيوت سو وت لسة ضسلؤ سوت ضسصغب الضسل
د سو وت ص

طة.

ضنبعوث ع س ضسكوهثة ضالق صودية سمذال ضس طسة ضسع سة؟

موذض جمبت ض وقسوت ضسش ض ة ضبالهال-م

طسة سمذال ضسع سة؟

 .10ضبزمة ضالق صودية فس سب ون :ضسج اله المآالت ضسخ الج م ضبزمة.
.11
.12

ضق ضسلو الضس لسة :إعود ضس ظ فس ضسلعودسة.
سبق ضسع ن ضسع س فس ذمة ضس لسة ضسع سة.

 .13ضس ح

ضسذيل غ ضفس ضسع س ال ث ه عمى ضس لسة.

 .14مؤ ل ضبم ضسل حذ سم غب ضسل و س  COP26الإ قوطو ه عمى ضسذال ضسع سة.
المحوه ة ضس غب ضسل و س.
 .15ضسسسو وت ضس قذية ُ
 .16ع د ضس ضخ م جذيذ :ال اذيذض ه س

ق ضه ضالق صودي ضسكمس.

 .17إشيوسسة ضسلذي نسة ال سو وت م ضجا او فس ضسذال ضسع سة فس ظد ذضعسوت زمة ك فبذ – .19
 .18ضس جوه ضالسك النسة فس ضسذال ضسع سة :ضس حذيوت الضس ص.
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مسمة " دسة ل اة"
 .1دسبد ط ا ضسع وقبذ ضسص وعسة.
 .2دسبد إعذضد ض

ض سجسة لسة ضسلش العوت ضسصغب الضسل

طة.

ق ا ضس لسة ضسع سة
وصبد ضإلصذضه

ع ضن ضإلصذضه
▪ ي

ض ضإلصذضه بوس عوالن بب ضسلعاذ ضسع س سم خطسط،

إعذضد

المعاذ ضس خطسط ضسق مس بجلا هاة مص ضسع سة.
▪

قومت بئة ضس ح ا ب حذيذ محواله ضس ق ا ال قسس ضسعلد بب

ضسلخ صب م ضسلؤ س ب فس ضسقضويو ضس س يعوسجاو .الاأ س

ضإلصذضه ضسسودس م ضس ق ا
.1

ضإلصذضه فس ه عة فص

حت ع ضن

عوسن ضسل ا عوت ضس وسسة:

ض

 -ذضعسوت ضسجوئحة عمى ضسذال ضسع سة النل و ضالق صودي.

"ضس ل ضالق صودي فس ظد جوئحة ك فبذ :19-ضس ضقع ضسحوسس

-

الضآلفوق ضسلس قبمسة"

سو وت م ضجاة ذضعسوت ضسجوئحة الفعوسسة حزم ضإلنعوش

ضالق صودي الضسلوسس.

 عزاز ف ص ضس ل ضالق صودي ضسع س مو بعذ ضسجوئحة :إزضسةضسلع قوت ال صحسح ضسلسوه.
▪

ضالن اوء م ضبعلو ضس ح ا اة ،الا قع إط ق
ضسعوم ضسجوهي .2022

▪

ض ضإلصذضه بوس عوالن بب ضسلعاذ ضسع س سم خطسط

ب إعذضد

الكد م

ض ضإلصذضه

معاذ ضس خطسط ضسق مس فس جلا هاة مص ضسع سة.

الضسجلعسة ضسع سة سمبح ث ضالق صودية الم ظلة ضبقطوه ضسع سة

.2

ضسلصذه سمب ال

ضإلصذضه ضسسوبع م ضس ق ا

الضبك).

▪ بذضية ضإلعذضد سمعلمسة ضسبحثسة ضسل عمقة بوإلصذضه ضسسوبع الضس ي
سي ن ح

م ا ع ضس غب ضسل و س ال ث ه عمى ضس ل الضس لسة

الضسذ ضه وت ضسخمفسة سا ض ضسعذد ،بوإلاوفة إسى حذيذ فص
ضس ق ا الك ّوبه.
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(ب) النشر
اعو دامن ع ىن اد نط ق ن اإلن ئامن دالوو ات ا امننادو وامنند البن ،)2025-2020ن لبتن نش ن ادنشتن لدىن اف تن ادنشتن

نن و نل باين
ادا طنهادبحا نادوطشارامنه ا د ول نبشالن ورصصنه نل طندواف تن ت ( ا ندصن انادسا و نهادق ات اي  ،واق ني ن
اد طشاع نادو دامنخاللن2022ن2023/ين

 قت تنادون امناداتخاميناإل باينادس د ن رن قت تنادون امناداتخامناد اناننونادن اناالقوص دمنفطنظلنج ئحمنكاف ب19-ينادااق نادح دطنهاآلف قناد سوقش ام”
-

منادون امنهادسا و ناالقوص ديمينادابد رناألهلنهادي نطن رناد

بنادر سنهاداشت رند

منأل

 )7نيعبادن رنو س منوجستنادون اموأل)7 -نيعبادن رنو س منودياو ن ن ا موألن

 )18نل باين رنو س منو اج نادسا و وأل)2 -نل باين رنو س منويددمن ن ا موأل

ً
رابعا :اللقاءات التنموية
سونبناد ق ءا نادون ا منادوطنو انظ ل ناد البنخاللنادا ن2023/2022نع ىناد نط ق ناإلن ئامندالوو ات ا امنادو وا نمن
د البن ،)2025-2020نا ثنو و نخاللنتلانادا ن ن طني
▪ عقبن )5ندق ءا ن ن ا م هادوطنياو بناد البنفطن نف لت نع ىنشتار ن ناد سوس نهاألجل ةناا ناداالقمنبلبتنلبلن
ادو( دافنهب دةنه ا ا نادف ئبةن رنتلهناد ق ءا ،نهو وّنناال ف قنع ل نه حب بن االاال نه ااع ب /ا نن نف لت نب دوا هنن
نادشتك ءنهاد سوس نادقت نمنخاللنادا نادق د ،ن الكتن نل ين

-

وقىنيفا ناد سا ا ا ا ا ا ااواتناالنو ا

ن قا اابيةناقوصا ا ا ا ا ا ا ا ا دا نادا اابهلناداتخاا اامنفطن ااجلا اامناألب ا ا و،ن ب ا ا دوا ا ا هنن ن كا االن

رن الابنادورطالنادقا طنهاد عاامناداتخاامند بحا ناالقوص ا ا ا ا ا ا ا ديامنهاألرا دي اامناداتخاامندو(ناداجاا نادا ا نهادنقالنادبحتم،ن
هادكنخاللنادفوتةن2-1نيرواختن2022نفطن ب نمنادا رنب لاي من صتناداتخامأل
-

افلنلطالقناإل ااباينادس ا د ن رن قت تنادون امناداتخامنهادلمنو اااص اابين حتنعنااننوادن اناالقوص ا دمنفطنظلنج ئحمن
راف ب19-ينادااق نادح دطنهاآلف قناد س ا ا ا ا ااوقش اموينب دوا هنن ن البنادورطالنادقا طنفطنج لاي من ص ا ا ا ا ااتناداتخام،نهفطن
لط ينادش ا ا ا ا اتار نادوطنيا لناد البندوطا تت ن ناد نظ

ناداطنامنهاإلق ا ام،نا ثنو ا ا ا ا اااااقبنادحفلنع ىنت شن وقىن

يفا ناد سا ا ا ا ا ا ااواتناالنون ا نقابيةناقوص ا ا ا ا ا ا ا دا نادابهلناداتخاامنفطن ااجلامناألب ا ونادالمنوا ا ا ا ا ا ا ااااقابنفطن اب نامنادا رن
ب لاي من صتناداتخامنخاللنشلتنيرواختن2022ألننن
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وراا نناالنوجا ئ ةناد الابناداتخطن د ورطالندت ا دةناألع ا لنهاد شا ا ا ا ا ا ااتهعا نادنا شا ا ا ا ا ا الامو،نهجا ئ ةنوادو

-

األع لوينهتطن ب ديةنجب بةن حف منوا ا ا اااط قل ناد البنبلبتن حق انية وتنادر

نفطندع ني ا دةن

ا ا اامنببهيني دةناالع لنفطنادون امنفطن

اتهع نادن ش ا االمنفطنادبهلناداتخام،ن
ادبهلناداتخام،نهادكن رنخاللندع نقص ا ااصنادن حنهدع ناالبو( ينفطنادت دةنهاد ش ا ا ن

لدىنج نونادك،نج ئ ةنادو

نفطناألداءنادر

ا اامنب د ل نادباع مندتهادناألع لنهادتايامنهاد ادمند شا ااتهع نادن شا االمن

قطنادبهلناداتخامأل
-

نادا ا نهاد تك ناداتخطندألبح نهد ايوا ا ا اامن
اد س تنادا طناالنواد سو ا ا ا اس ا ا ا ا نهادون امونب دوا هنن البنادبهامند ب ايو ا ا ا ا
ا

ادس ااا وا ا يننظ امتنألت امناد سوا اسا ا نفطناو ااوبا منادون امناالقوصا ا ديمنهاالجو يامنهادش لام،نيسا ا لناد س تنادض اااءنع ىن

هاق ناد سوا اسا ا نفطنادبهلناداتخام،نهكلدكنع ىنادوحبي نادوطن ااجتنبن ءن سوا اسا ا ن حاك من س اال نفطن حسا ا رناألداءن

ادون امألنك نواااساااىناد س تنلدىند ايواامن نه ق ا نادسااا وا ناد سواسااامنفطنادبهلناداتخامنه ق ينول ن نادو ي نادن جحم،ن
هادكندصا من ب د اي نع امنكف منب د س عبةنفطنلابا نادنق منادنايامنادوطن شلبت ن رو فنادبهلناداتخامأل
وقىنيفا ناد س ااواتناالنولدايةناالقوصا ا دنفطنظلناألب

-

و،نبلبتنج ن ا ا ان انادقتاينهادق ئ رنع ىنيوا ا نادس ااا وا ا ن

االقوصا ا ا ا ا ا ديمنهاد دامنفطنادبهلناداتخامند وب اثنه ب دلنادرش ات ناالن رو فنجاانونلدايةناالقوصا ا ا ا ا ا دنفطنظلناألب
اد وا قبمن نلنع ن2008نهعتضناال

ت نادحب يمنإلدايةناألب

ن

أل

▪ عقبناد ق ءا نادون ا منادوطن ن حب بن االاال نهخت ول نخاللنادا نادس با ن2021ن 2022/نه ّ ن أج لن نف لت نبسشون
اد ئحمنادصحامنادا د امن راف بن،)19-نهو و ناال ف قنع ىن ااع ب /ا نن نف لت ناسونادوطا اي نادصحامنادوطنووشلبت ن
اد نطقم،نهتطنع ىنادنحانادو دطني
 -واد س تنادقا طند وبي وو،نب دوا هنن ناد

سنادقا طند وبي ونفطنج لاي منادسادانأل

-

س تناالنواالقوص دناألخضتنهاالقوص دنادبائتمنهادون امناد سوبا منفطنادبهلناداتخاموأل

-

س تناالنواالقوص دنادتق طيناآلف قنهادوحبي وأل

 اد وق ا ا ااىنادش ا ا ااب بطناد( ا ا ااا وطناداتخ ا ا ااطنادي د ا ا ااثنبان ا ا اااننودهينادش ا ا ااب نف ا ا ااطنادون ا ا ا اامناد س ا ا ااوبا منهاو ا ا ااوبا مناد ا ا ا ا هونب دوا هنن نج عامناد ا هناد(ا وامأل
-

وقىنو ا رنادشب ناداتخطو،نب دوا هنن ناد نظ مناد(شفامناداتخام،نه قتت نفطنج لاي من صتناداتخامأل

 اد س تنادسنامنودشبامن ا تا ا ا اابنه تار نادوبي ا ا ا ا ا ااونادحاا ا ا ا ا ا ا اامنفطن نطقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامنادشتقناألهولنهش ا ا ا لنيفت ق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ننن،”GIFT-MENAنب دوا هنن ن البنب وا ا ا االنف اح نناد دطنهاالقوصا ا ا ا دم،نهتاندق ءنوا ا ا اانامن نظ تناأل نمنادا من
د شا ا ا ا اابامنبلبتن ب دلنادرش ات نهاآلياءناالن االا ا ا ا ااا نادوبي ونه طا تنادقب اي ،نالوا ا ا ا ااا نفطن
ادحاا امنهإدايةنادوغ تنهخن ءنادبهدم،نب إلل فمنلدىننش ط ن تافقمنك دواا لنهاإلعال ننهادنشتأل
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احللقات النقاشية واحملاضرات العامة
ايرطلناد البنداقبنعبدن رنادح ق نادنق شام/اد ح ل ات نادا من اضاي م/افوتالا م)،نبح ثن ون هلنيت نادقض ي ناد سو بةن
اا ناالتو نادا نفطن رو فنادبهلناداتخامألنهووشو لنتلهنادح ق /اد ح ل ات نع ى ندعاةنعبدن رن ي طنادبهلناداتخامنفطن
سني ن ءناد الب،نهخشتاء ن رنن رو فنادبهلناداتخام،نب إلل فمنلدىنادرشتاءن رندهدمناد قتندون هلنعبدن رنادقض ي نادون ا من
اد سو بةأل

ً
خامسا :ريادة األعمال واملشروعات الصغرية واملتوسطة
فطنلط ينع لناد البنع ىن حق اناألتباتنادوطن ض اا نول ناالوا ااو ات ا امنادو وا ااامندألعاا ن ،)2025-2020نهإدىنف سا اافمن
اد ش ا ااتهع نادص ا ااغ تةنهاد واو ا ااطمنادوطن وشن ت ناد البناداتخطند ورطالنهادق ئ منع ىن شا ا ا ا ناإلبباانهاالبو( ينفطن أو ا اااسنهخن ءن
ه ش ا ا ااغ لنه طا تنتلهناد ش ا ا ااتهع ،نهإدىنادف(تنادلمنيش ا ا ا نه وشنىناألف( يناالو ا ا ااوي ي منفطنك فمنادقط ع ناالقوص ا ا ا ديمننهادوطن
وص اافنب ي ف انادرا مناد ضا ا فمنه س ااوا

نادوش ااغ ل،نهادقبيةنع ىنادوص ااب تنهادا ااالنلدىناألوا اااقنهاالو ااوبا مألنك ن س ااونبنلدىن

ادوطا اي نادوطناو ا ا ا ااوحبثتننوا مندوبا نج ئحمنكاف ب19-نادا د امنه رو فنادوطا اي ناد ح امنهاإلق ا امنهادبهدامألنيحتصناد البن
ع ىن اا

منبللنك فمناد لادناد ات امنلدىن ا

نا نهنايامنادرب

نادوبي شامنهاالووش ي منهادبحيامنادوطنيقب ل نفطن

لني دةن

واوطمنادلمنيوستناد البندللانادغتضأل
األع لنهاد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمن رنخاللن تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد
ّ

ً
سادسا :املعلوماتية
ن

نفطنلط ين اجل نهوا و ناد البندوا

جلادن تك ناد ا ا

نجلادهناإلن ئامنه اوا ننط قل نهخشالنخ صنفطن

لناد ا ا ام،ن سو تن

نادو ب ند الب،نهتان تك نلد(وتهنطن و( ل،نبوقبي نادبع ناد ا ا طند وبيخ رنهادب اي رنهاهمناالخوص صن

هاالتو نبشسهننادون امناالقوص ديم،نوااءن رنداخلناد البن اد ل بنادفنط)نيهن ر نخ يجت،نهادكن رنخاللن اان تنادوطن ش لن
اد اوبمنادتق ام،نهقااعبنادشا ن ناإلق ا امنهادبهدام،نهادبهي

ناإلد(وتهنام،نهق عبةنبا ن نهث ئاناد الب،نهق عبةنبا ن نادرشتاءنادات ،ن

ب إلل فمنلدىنادوباهلناإلد(وتهنط،ن رنخاللن اق ناد البنبشبامناإلنوتنتنهاس ب تنبقناا نادواا لناإلد(وتهنامندألنشطمناإلن ئامن
هادف(ت مند الب،نهاإل با اي ناإلد(وتهنامن دابدن رناد سوس نادبهدام،نك نيش لن تك ناد ا ا

نهابةنادنشتنادا طنبلبتن اف تن

دع ن قنطن ا ا طند ا ناد سوف ب ر،نهنشتنادبحا ن هادوق ي تنادوطنيسوف بن نل نادب ايانن هاد وبيخاننهاههناالخوص صنباو ئلن

هيو د ونلد(وتهنامناب يم،نهادكند ند ا ا امن رندهينفطن حس رناألداءنادون امنه ن امنادقب اي نادبشت مألنهاد س ت منفطنبن ءنف(تن
ن امناب ثألن ن
ن
ن نه شو لنخب ناد البنفطن لناد ا ا امين
نن
) ضسلي بة ضس قلسة :هادوطن ش لنع ىن ن طين
 قااعبنادشا ن ناإلق ا امنهادبهدام،نهادبهي -ق عبةنبا ن نهث ئاناد البأل

ناإلد(وتهنامأل

 -ق عبةنبا ن نادرشتاءنادات أل
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 ادوباهلن اإلد(وتهنط،ن رنخاللن اق ن اد البنبشبامن اإلنوتنتنهاس ب تنبقناا ن ادواا لناإلد(وتهنامن دألنشطمناإلن ئامنهادف(ت مند الب،نهقن ةنYou Tubeنخ

منب د البألنن

 اال با اي ناإلد(وتهنامندابدن رناد سوس نادبهدامنأل نشتن ادبحا ن هادوق ي تن ادوطنيسوف بن نل ن ادب ايانن هاد وبيخانن هاههن االخوص صن باو ئلن هيو د ون لد(وتهنامن اب يم،نهادكند ند ا ا امن رندهينفطن حس رناألداءنادون امنه ن امنادقب اي نادبشت مألنهاد س ت منفطنبن ءنف(تن ن امناب ثألن

ب) ق سة ضسلعم موت الضال صوالت ضس قلسة
نخاللن ع نن2023/2022ننووقا ن هابةن نظ ن اد ا ا ن ب د البن ب الوو تاين فطن قبي ن ادبع ن ادفنطننهفان يفضلن ادسشلن
)19نهادكنب ووربا نادوقنا نهاد ا تنهخصا منفطنظلناد سو با نهادوبا نادن ج منعرناد ئحمنادا د امنادصحامن راف ب ن
ههو ئلنادو(ناداجا ناد وطايةنهادشت ا نادحب يمأل ن

ً
سابعا :التعاون العربي

والدول ن

و اا لناد البنل رنخطوت ن2022ن 2023/نادساطندوا نلف قنادوا هنناإلن ئطن ناد سوس ناد ح امن هاداتخامنداخلن
هخ يجندهدمناد قتنب نياادنع اتنب د نفامنهاا بن ا نوتنل رن نظا منادا لناداتخطناد شوت نفطن يلناد ال نادو دامني ن
 م ك ضت و :نفطنلط يناتصناد البندوا نادوا هنن ناد سوس نهاد نظو اا لناد البنخاللنع نن2023/2022ن و بامن لك ات نادوف ت ن ال ألن

ناداتخامنهاإلق ا امنهادبهدامناا ناداالقم،ن

 ضس عوالن مع معاذ ضس خطسط ضسق مس المقر ه جلا هاة مص ضسع سة:نبن مءنع ىنادن حناد حاظنهاد و نادلمناققتنادوا هننب رناد سوسو رنفطنل بايناألعبادنادس بقمن رن قت تنادون امن ادتاب ،نهادر سنهادس د )،نيسو تناد البناداتخطنب دوا هنن
ن البنادورطالنادقا طنفطنل باينادابدنادس ب ن رنادوقت ت،نب إلل فمنلدىناال ف قنع ىنعقبنو س نم ن رناد ق ءا ن
ادون ا مناا ناالتو ناإلن ئطناد شوت ألن
ُ
 ضس عوالن مع ضسش كة ضس ط سة سلشوهاع ضس ك س جسو المقر و دالسة ضسك ات:نبن مءنع ىن لكتةنادوف ت نادوطنأبــرمتنب رناد البهادشتكمناداطنامنبو ي خن،2021/11/25نهادوطن لبتنلدىن ا نادوا هننفطن ال نبن ءنادقب اي نهادوبي ونهاالووش اي ن
هادبع نادفنطنهادبياو نهاد ورا نادون ا مناا ناالتو ناد شوت نهادوطن بع نجلادنادون امناالقوص ديمنفطنادبهلناداتخامن
بشالنع نهدهدمناد(ا تنبشالنخ ص،نهع ىنهجتنادرص ناصنو و نخاللنتلانادا نادوا هنناد وفانع اتندونف لنوبتن جن
ا رنادق دةنفطندهدمناد(ا ت ن– نن ااجناد البناداتخطند ورطالو،ندص دحناد البناداطنطند ق دةنادو ب ند شتكمناداطنامن
د ش ي نادو(ناداجا نلابتنشتك نادل لمنادا مندالووي ين–ندهدمناد(ا تأل
 ضس عوالن مع ضبمونة ضسعومة سملجمس ضبعمى سم خطسط الضس لسة المقر و دالسة ضسك ات:ننبن مءنع ىناملـراسالتنهاد ق ءا نادفنامنادوطن تنبشأنناال ف قنع ىن نف لنب اتن جنوادحاك مناد سو بمندوحبي ن نبابنج ئحمنكاف ب19-وندص دحناأل نمنادا من
د سناألع اىند ورطالنهادون امنفطندهدا امناد(ا ت،نهخوا هنناواواتا ا طنمشتركنب رناد البنه نظ منادوا هنناالقوص دمن
هادون امن ،(OECDنواقا ناد البنبونف لنتلا نادشتن جنخاللنتلانادا ،ن هادلمن لبتنلدىن قبي نادبع نادفنطن هاالووش يمن
دبع نع ا نادحاك منإلنش ءنبتن جنجب بند حاك مناد سو بمنفطن تا منادوا فطن نبابنكاف ب،19-نهاتك نادشتن جنع ىن
رنخطلناألداءنهاإلن ب،نهاالبو( ين
اد ح هينادو داميندياومنادقاان رنهادوشت ا نه ق ا نلث يت ،نهادرا دةنهإدايةنادوغ ت،نه حس ا
فطنادقط انادا نأل
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ن

ن

 ضس عوالن مع م ظلة ضس عوالن ضالق صودي الضس لسة  ) OECDالمق و جلا هاة ف نسو :نبن منءنع ىنعبدن رناالجو ع نادوش هي من هاد ق ءا ن ادفنامن ادوطن اعقب ن ب رن اد البن هاد نظ م،ن رن اد واق ن ينن يسو تن ادوا هنن فطن نف لننبتن جن
وادحاك مناد سو بمندوحبي ن نبابنج ئحمنكاف ب19-نون،نهادلمن ناال ف قنع اتنخاللنادا ن2021ن،2022/نهن لبتنلدىن
طن ال نعب بةن نل نادحاك مناد فواامن هاد سو بمن هاالبباانادحاا طن
قبي نادبع نادفنطناد ورصصند بهلناداتخامنف ن
هادوحالنادتق طنه ا رنادشب نهاد نيتةنهجادةنادقاان رنهاألنظ منادحاا امنهادن اتمألن
 ضس عوالن مع م صذ م ذى ضسبح ث  )ORFالمق ه جلا هاة ضسا ذ:نبن مءنع ىناد ب ديةنادوطن قب نبل ناد نوبتنهع ىنعبدننبحثنوشلنادوا هنن
رناالجو ع نادوش هي منادوطن تنب رناد سوسو رنخاللنادا ن،2022/2021نهادوطن ّ ن رنخالدل
ا
فطن لنعالق نادبهلناداتخامن نادلنب،نهاوو(ش تنهو ئلنإلاا ءنا ف قامنادو يةنادحتةنب رندهلن سنادوا هننادر ا طن
هادلنب،ن رناد واق ناوو تاينادوا هننب رناد البن هاد نوبتنخاللنادا ن2022ن 2023/ن رنخاللن نظا نفا دا ن ن ا من
الامنادوطنعقب نب رناد سوسو رن
شوتكم،نيش ي نف ل نث من رنادرشتاءنادات ن هادلناد،نع ىن تاينادنبهةنادحااي مناالفوت
ا
بو ي خ ن 2021/10/27نفطنلط يناااينادر اجناداتخطنادلمن لبتنلدىن ا نيها تنادوا هننب رندهلنادر اجناداتخطن
هج لاي منادلنبأل
 ضس عوالن مع ضسلعاذ ضس ط س سمذيل غ ضفسو المق ه جلا هاة ف نسو:نبن مءنع ىناد ب ديةنادوطن قب نبل ناد البناداطنط،نو و نخاللنادا ن2023/2022نادوحض تند ش يكمنفطنبتن جنبحيطناالنوادوحالنادبي ا تافطنفطنادبهلناداتخامونهادلمن نظ تن
اد البناداطنطند بي ا تافا نهج امنب ي سنه ا ّالن رنطتتناد تك ناداطنطندألبح نادا امنفطنفتنس ألنه وش ّالناد شتهان
رنلق منشبامند ب اي ر نهاد سوس ناد ورصصمنفطندياو نادسا نن هادون امناالقوص ديمن هاالجو يامألن هانض ناد البن
نيننيس ت ناد البن
اداتخطند ورطالند شبامنادبحيام،نهواتن و نخاللنع نادرطمن2023/2022نلعبادنبتن جنبحيطن واق
ا
انادوحالنادبي ا تافطنفطنادبهلناداتخامنهلث يهنع ىن س ينادون امنف ل أل
فاتنبأهياقنبحيامناالن الا
ّ
ضسعمسو الضسل كز ضسع س سألبحوث الدهض ة ضسسسو وت المق لو دالسة قط :ن
 ضس عوالن مع معاذ ضسذالحة سمذهض وت ُرنيبت و نب رناد البناداتخطنهكلن رن البنادبهامنهاد تك ناداتخطنبو ي خن،2021/11/15ن
بن منء ع ى لكت طنادوف ت ناد و ا
بلبتن ا ن ادوا هنن فطن ال ن لعبادن ادبياو ن هادبحا ن اد شوتكمن فطن ال ن ادا لن اإلن ئطن هادوبي ون ه نظا ن
ادفا دا ن هادايشن فطن رو فن ال ن ادون امن االقوص ديمن هاالجو يام،ن و و ن خاللن تلان ادا ن ادشبءن ب دوا هنن ادبحيطن
اد شوت نب رناد سوس ناديالثمناالنواد سوس نهادون امنهاد سوبا موأل
 ضسلشوهكوت فس ضسلم قسوت ضس ل اة:ن رناد واق نقا ناد البنخاللنادا ن2022ن2023/ن ن–نب د ش يكمنفطنعبدن رناد ورا نادون ا من افوتالا منهاضاي م)نع ىناد سواتناد ح طنهاإلق ا طنهادبهدط،نهادكنبن مءنع ىنادبعاا نادوطن و ق ت ناد البن رن
اداب بن رناد سوس نادون ا م،نا ثن ور لناداب بن نل نلعبادنه قبي نيهياقنع لنه باخال نه نتة نج س أل
ن
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األنشطة التدريبية للعام 2023/2022
( )1الربامج والورش التدريبية ضمن اهليكل األساسي للتدريب ويتضمن ما يلي:
• التدريب االفرتاضي (عرب منصة  Zoomااللكرتونية) ويتكون مما يلي:
-ن )44نبتن جنافوتالطن ن

ن )9نهيشن بي شامنافوتالامن ن• التدريب احلضوري (يف مقر املعهد) ويتكون مما يلي:
ن )17نبتن جن بي شطن رصصطنن )34نبتن جن بي شطن−ن )13نبتن جن نفتدن ن

( )2الربامج والورش التدريبية خارج اهليكل األساسي للتدريب ويتضمن ما يلي:
)58 −نبتن جن بي شطن قوتحند ونف لنفطنادبهلناداتخامألن ن

ن )9نب ات جن بي شامنخ صنب د ل ناا ناداالقمألن ن-ن )9نب ات جن بي شامن رصصامنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمأل ن

)نبتن جن بي شطنيوشاعطنخ
-ن  37ن

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمأل ن

-ن )50نهيشمن بي شامنقص تةنخ

منب تك ناد شتهع نادصغ تةنهاد واوطمنأل ن
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قوائم األنشطة التدريبية
(االفرتاضية واحلضورية) ومواعيدها
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ً
جدول رقم ( :)1قائمة الربامج التدريبية االفرتاضية موزعة حسب القضايا التنموية املعتمدة
يف االسرتاتيجية التاسعة للمعهد للفرتة ()2025-2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ضسب نومن ضس ذهابس ضالف ضاس
ضس خطسط ضإلنلوئس الإدضه ضس لسة
أساسيات التخطيط االستراتيجي
إدارة األزمات وسياسات التعافي االقتصادي والمالي
بناء فرق العمل وإدارة األزمات
تقييم الخطط التنموية وبناء المؤشرات
التخطيط االستراتيجي في القطاع التربوي
سياسات إعادة اإلعمار
دور نظم المعلومات في دعم اتخاذ القرار
التخطيط اإلنمائي
التخطيط الحضري
إعداد الخرائط االستثمارية

▪
▪
▪
▪
▪

استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية
مهارات تحليل السياسات العامة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية
التغير المناخي وآثاره االقتصادية وطرق التكيف
تطوير العناقيد الصناعية

▪
▪
▪
▪
▪
▪

سياسات وبرامج التمكين االجتماعي
السلوكيات المهنية للوظيفة العامة
التنمية البشرية وبيئة العمل في القطاع الحكومي
الجدارات الوظيفية للقائمين على تنفيذ التدريب والتنمية المهنية
تحديد االحتياجات التدريبية والتخطيط الوظيفي
سياسات وبرامج تخفيف الفقر

▪
▪
▪

حمبد بسونوت المؤش ضت ضس جوه ضسخوهجسة
ضس ذفقوت ضسلوسسة ضسخوهجسة الضس لسة
سو وت عزاز ضسقذه ضس وفسسة ال لسة ضسصودهضت

▪
▪
▪

المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية
تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
تمويل المشروعات التنموية في القطاع العام

▪
▪
▪
▪

التخطيط المالي لرواد األعمال
سياسات وبرامج التمكين االقتصادي
اإلبداع واالبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

القيادة اإلبداعية والتميز المؤسسي
اإلبداع واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية
الالمركزية وسياسات التنمية المحلية
آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الحكومي
اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية
أفضل الممارسات في تجديد نظم الخدمة المدنية بالقطاع العام
طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام
نماذج وأساليب التطوير المؤسسي والبشري
الشراء العام وأبعاده االقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة
األنظمة الحديثة لإلدارة

▪
▪
▪

المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
التجارة اإللكترونية والتنمية
أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي

ضس لسة ضسلس ذضمة الضسسسو وت ضس ل اة

ضس لسة ضسبش اة الضسسسو وت ضالج لوعسة

ضس ذفقوت ضسخوهجسة الضس وفسسة

ل اد ضس لسة

هاود ضبعلو

ضس لسة ضسلؤ سسة

قضويو مس جذ
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ف

ضالنعقود

2022/11/07
2022/11/14
2022/11/21
2022/12/12
2023/02/06
2023/02/13
2023/05/01
2023/03/13
2023/05/15
2023/05/22

2022/11/09
2022/11/16
2022/11/23
2022/12/14
2023/02/08
2023/02/15
2023/05/03
2023/03/15
2023/05/17
2023/05/24

2022/10/24
2023/05/08
2023/05/29
2023/06/05
2023/06/12

2022/10/26
2023/05/10
2023/05/31
2023/06/07
2023/06/14

2022/10/17
2022/10/31
2022/12/05
2022/12/12
2023/01/09
2023/03/06

2022/10/19
2022/11/02
2022/12/07
2022/12/14
2023/01/11
2023/03/08

2022/11/28
2023/01/30
2023/06/12

2022/11/30
2023/02/01
2023/06/14

2022/12/19
2023/01/30
2023/03/13

2022/12/21
2023/02/01
2023/03/15

2022/12/19
2022/12/26
2023/01/23
2023/05/01

2022/12/21
2022/12/28
2023/01/25
2023/05/03

2022/12/05
2022/12/26
2023/01/09
2023/01/16
2023/01/16
2023/01/23
2023/02/06
2023/02/13
2023/03/06
2023/05/22

2022/12/07
2022/12/28
2023/01/11
2023/01/18
2023/01/18
2023/01/25
2023/02/08
2023/02/15
2023/03/08
2023/05/24

2022/10/31
2022/11/14
2023/06/05

2022/11/02
2022/11/16
2023/06/07

اخلطوط العامة خلطة النشاط السنوي 2023/2022

جدول رقم ( :)2قائمة الورش التدريبية االفرتاضية
ع ضن ضس هشة

 .1التخطيط االستراتيجي
 .2تطوير العناقيد الصناعية
 .3الحوكمة المستجيبة في مرحلة ما بعد كوفيد19-
 .4التخطيط اإلنمائي في الدول العربية :الواقع والمأمول
 .5متطلبات النمو الشامل التشغيلي في الدول العربية
 .6تحديات التنويع االقتصادي في الدول العربية
 .7تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .8المديونية في الدول العربية :الواقع والمخاطر والحلول
 .9تطوير األسواق والمؤسسات المالية ألغراض التنمية العربية
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جدول رقم ( :)3قائمة الربامج التدريبية التخصصية احلضورية والربامج التدريبية األسبوعية املكونة هلا
ضسب ضمن ضس ذهابسة ضس خصصسة
 .1التخطيط اإلنمائي وآليات المتابعة والتقييم
 .2المسوحات الميدانية ومؤشرات سوق العمل
 .3تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .4قياس الكفاءة والفعالية واإلصالح اإلداري في القطاع العام
 .5تمويل التنمية وإدارة الدين العام
 .6التحول الرقمي واقتصاد المعرفة
 .7سياسات وبرامج التشغيل وتخفيف الفقر
 .8الحسابات القومية والنمذجة االقتصادية
 .9البيئة والتنمية المستدامة
 .10إدارة المخاطر وسياسات الحماية االجتماعية
 .11سياسات التجارة الخارجية وتحديات العولمة
 .12إعداد وتحليل التقارير االقتصادية
 .13تطوير إدارات التدريب وإدارة الموارد البشرية في القطاع
العام
 .14التنويع االقتصادي وسياسات التنمية الصناعية والزراعية
 .15تدريب المدربين في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 .16سياسات التنمية البشرية وسوق العمل

 .17استراتيجيات وسياسات تنمية القطاع الخاص

ضسب ضمن ضس ذهابسة ضب ب عسة ضسلي نة سه

ف

ضالنعقود

التخطيط اإلنمائي

2022/10/16

2022/10/20

آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية

2022/10/23

2022/10/27

بناء وتحليل المسوحات الميدانية

2022/10/16

2022/10/20

تحليل مؤشرات سوق العمل

2022/10/23

2022/10/27

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2022/10/30

2022/11/03

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2022/11/06

2022/11/10

طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام

2022/10/30

2022/11/03

اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية

2022/11/06

2022/11/10

تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام

2022/11/13

2022/11/17

المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية

2022/11/20

2022/11/24

التحول الرقمي وقضايا التنمية

2022/11/13

2022/11/17

اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية

2022/11/20

2022/11/24

سياسات وبرامج التشغيل

2022/11/27

2022/12/01

سياسات وبرامج تخفيف الفقر

2022/12/04

2022/12/08

نظم الحسابات القومية وتركيب مصفوفة الحسابات االجتماعية

2022/11/27

2022/12/01

استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي

2022/12/04

2022/12/08

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسياساتها

2022/12/11

2022/12/15

البيئة والتنمية المستدامة وتقييم األثر البيئي

2022/12/18

2022/12/22

إدارة المخاطر االجتماعية

2022/12/11

2022/12/15

سياسات الحماية االجتماعية

2022/12/18

2022/12/22

تحديات العولمة وبناء التكتالت اإلقليمية

2023/01/15

2023/01/19

سياسات التجارة الدولية والتنمية

2023/01/22

2023/01/26

إعداد التقارير االقتصادية الكلية ورسم السياسات

2023/01/15

2023/01/19

تحليل التقارير االقتصادية الدولية ورسم السياسات

2023/01/22

2023/01/26

آليات تطوير إدارات التدريب في القطاع العام

2023/02/05

2023/02/09

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

2023/02/12

2023/02/16

التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة

2023/03/05

2023/03/09

سياسات التنمية الزراعية

2023/03/12

2023/03/16

أساسيات التدريب الحديثة

2023/03/05

2023/03/09

أساليب ومهارات التدريب المتقدمة في مجال المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

2023/03/12

2023/03/16

استراتيجيات التنمية البشرية

2023/05/07

2023/05/11

سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل

2023/05/14

2023/05/18

سياسات تنمية القطاع الخاص

2023/05/07

2023/05/11

استراتيجيات وأساليب استقطاب االستثمار األجنبي المباشر
وترويج الفرص االستثمارية

2023/05/14

2023/05/18
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جدول رقم (ً :)4قائمة الربامج التدريبية األسبوعية احلضورية املكونة للربامج التدريبية التخصصية والربامج
املنفردة موزعة حسب القضايا التنموية املعتمدة يف االسرتاتيجية التاسعة للمعهد للفرتة ()2025-2020
فترة االنعقاد

البرنامج التدريبي
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية

التخطيط اإلنمائي
بناء وتحليل المسوحات الميدانية
آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية
نظم الحسابات القومية وتركيب مصفوفة الحسابات االجتماعية
استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي
إعداد التقارير االقتصادية الكلية ورسم السياسات
مناهج استشراف المستقبل
التخطيط االستراتيجي للقطاع التربوي
التنمية المستدامة والسياسات التنموية
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسياساتها
البيئة والتنمية المستدامة وتقييم األثر البيئي
سياسات األمن الغذائي والصحي
تحليل التقارير االقتصادية الدولية ورسم السياسات
التنويع االقتصادي والسياسات الصناعية الحديثة
سياسات التنمية الزراعية
الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة
سياسات تنمية القطاع الخاص
االقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري والتنمية والمستدامة
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
تحليل مؤشرات سوق العمل
سياسات وبرامج التشغيل
سياسات وبرامج تخفيف الفقر
إدارة المخاطر االجتماعية
سياسات الحماية االجتماعية
آليات تطوير إدارات التدريب في القطاع العام
االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام
أساسيات التدريب الحديثة
استراتيجيات التنمية البشرية
سياسات التعليم والتدريب وسوق العمل
التدفقات الخارجية والتنافسية
تحديات العولمة وبناء التكتالت اإلقليمية
سياسات التجارة الدولية والتنمية
استراتيجيات وأساليب استقطاب االستثمار األجنبي المباشر وترويج الفرص االستثمارية
العون اإلنمائي العربي والدولي
تمويل التنمية
تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة والتنمية
التمويل اإلسالمي والتنمية
ريادة األعمال
الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اإلبداع واالبتكار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساليب ومهارات التدريب المتقدمة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التنمية المؤسسية
طرق تقييم الكفاءة والفعالية في القطاع العام
اإلصالح اإلداري وبناء القدرات المؤسسية
القيادة اإلبداعية واالبتكار المؤسسي في اإلدارة الحكومية
اإلصالح المؤسسي والحوكمة في القطاع الحكومي
آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الحكومي
قضايا مستجدة
التحول الرقمي وقضايا التنمية
اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية
القطاع السياحي والتنمية

23

2022/10/16
2022/10/16
2022/10/23
2022/11/27
2022/12/04
2023/01/15
2023/01/29
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اخلطوط العامة خلطة النشاط السنوي 2023/2022
جدول رقم ( :)5قائمة الربامج التدريبية األسبوعية املقرتحة للتنفيذ يف الدول العربية*

تحليل نموذج المدخالت والمخرجات
تقييم الخطط التنموية وبناء المؤشرات
تقييم المشروعات في إطار الخطط االقتصادية
إعداد الخرائط االستثمارية
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات التنموية

البرامج التدريبية
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية
إعداد برامج العمل الحكومية ومتابعة تنفيذها
قواعد البيانات وتقارير متابعة وتقييم األداء التنموي
مهارات التدريب المتقدمة في مجال التخطيط اإلنمائي
استشراف المستقبل وسوق النفط الدولي

التنمية المستدامة والسياسات التنموية
مهارات تحليل السياسات العامة
السياسة المالية والتنمية
استراتيجيات وسياسات التنمية المحلية
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
تنمية المهارات اإلشرافية لإلدارة الوسطى
سياسات الحماية االجتماعية في ظل األزمات
تقييم النشاط التدريبي وقياس العائد من التدريب
السلوكيات المهنية للوظيفة العامة
الجدارات الوظيفية للقائمين على تنفيذ التدريب والتنمية المهنية
إعداد المدربين ومهارات التدريب ال ُمتقدمة
التدفقات الخارجية والتنافسية
آليات تعزيز التعاون االقتصادي العربي
اتفاقيات التجارة العالمية وآثارها على االقتصادات العربية
التدفقات المالية الخاصة والتنمية
سياسات تنمية الصادرات
التدفقات المالية الرسمية والتنمية
تمويل التنمية
تقييم األداء المالي واإلقراضي لمؤسسات التمويل األصغر
تطوير النظام المالي وتمويل التنمية
المصارف اإلسالمية والتنمية
ريادة األعمال
تمكين الشباب وتعزيز دورهم التنموي
تحليل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكتابة التقارير
تقييم األثر التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة األزمات ومهارات التغيير والتطوير في المشروعات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
الصغيرة والمتوسطة
سياسات وتدابـير تعافي المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين االقتصادي واالجتماعي
ذوي االحتياجات الخاصة
في ظل األزمات
أساليب التدريب الحديثة في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة
تطبيقات تدريبية عملية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي
التنمية المؤسسية
نماذج وأساليب التطوير المؤسسي والبشري
أفضل الممارسات في تجديد نظم الخدمة المدنية بالقطاع العام
إدارة األداء الحكومي وموازنة البرامج واألداء
مهارات إعداد وتصميم المبادرات الخاصة بتطوير بيئة العمل
القيادة اإلبداعية والتميز المؤسسي
قضايا مستجدة
المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة
االقتصاد لغير االقتصاديين
الدبلوماسية االقتصادية
سياسات وبرامج التنمية الريفية
آليات بناء وإدارة المراصد التنموية
أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي
مهارات بناء استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على اقتصاد المعرفة اإلعالم االقتصادي والتنموي
سياسات وحوكمة نظام الصحة العامة
التجارة اإللكترونية والتنمية
سياسات واستراتيجيات إدارة المعرفة في المؤسسات
إدارة وترشيد استهالك المياه
اإلدارة االقتصادية للموارد المائية

* يتم تحديد فترة انعقاد البرنامج باالتفاق مع الجهة الطالبة في الدولة.
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اخلطوط العامة خلطة النشاط السنوي 2023/2022
جدول رقم ( :)6قائمة الربامج التدريبية التخصصية/الربامج التدريبية التخصصية املتقدمة اخلاصة
للجهات ذات العالقة

البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي المتقدم/
البرنامج التدريبي التخصصية/
للبرنامج التدريبي التخصصي
التخصصية المتقدمة
التخطيط اإلنمائي وإدارة التنمية
 .1التخطيط اإلنمائي
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
 .2استخدام النمذجة في التخطيط اإلنمائي
" التخطيط اإلنمائي"
 .3بناء المؤشرات في التخطيط اإلنمائي
( 4برامج تدريبية أسبوعية)
 .4آليات متابعة وتقييم الخطط التنموية
التنمية البشرية والسياسات االجتماعية
 .1سياسات التعليم وسوق العمل
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"التمكين وسوق العمل والتنمية البشرية"
 .2التمكين االقتصادي
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
 .3التمكين االجتماعي
التدفقات الخارجية والتنافسية
سو وت ضس جوه ضسذالسسة الضس لسة
.1
ب نومن ذهابس خصصس م قذم
" ضس جوه ضسذالسسة ال شجسع ضال ثلوه ضسلحمس الضبج بس"
سو وت عزاز ضسقذه ضس وفسسة ال لسة ضسصودهضت
.2
 3ب ضمن ذهابسة ب عسة)
 .3ض ض سجسوت ال وسب ض قطوب ضال ثلوه ضبج بس ضسلبوش ال الان ضس ص ضال ثلوهاة
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"التمويل اإلسالمي والتنمية"
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمويل التنمية"
( 3برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تدريب المدربين في مجال ريادة األعمال
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

تمويل التنمية
 .1التمويل اإلسالمي وقضايا التنمية
 .2المصارف اإلسالمية والتنمية
 .3أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1تمويل التنمية واإلدارة الحديثة للدين العام
 .2المؤسسات واألسواق واألدوات المالية الحديثة
 .3التدفقات المالية األجنبية والتنمية
ريادة األعمال
 .1أساسيات التدريب الحديثة
 .2مهارات التدريب المتقدمة
 .3أساليب التدريب الحديثة في مجال ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .4تطبيقات تدريبية عملية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"سياسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمكين رواد األعمال"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"اقتصاد المعرفة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

.1
.2
.3
.4

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اإلبداع واالبتكار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قضايا مستجدة
التحول الرقمي وقضايا التنمية
اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية
سياسات واستراتيجيات إدارة المعرفة في المؤسسات
مهارات بناء استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على اقتصاد المعرفة
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جدول رقم ( :)7قائمة الربامج التدريبية التخصصية اخلاصة مبركز املشروعات الصغرية واملتوسطة التابع للمعهد

رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البرامج التدريبية التخصصية الموجهة إلى ّ

البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي

البرنامج التدريبي التخصصي
برنامج تدريبي تخصصي
"تأسيس وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"اإلدارة المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

.1

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير

.2

إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

.1

إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

.2

تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة

.1

محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

.2

التخطيط المالي وتقييم األداء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البرامج التدريبية التخصصية الموجهة إلى العاملين في المؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
البرامج التدريبية المكونة للبرنامج التدريبي التخصصي المتقدم/
للبرنامج التدريبي التخصصي

البرنامج التدريبي المتقدم /
البرنامج التدريبي التخصصي
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)
برنامج تدريبي تخصصي متقدم
"تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها"
( 4برامج تدريبية أسبوعية)

 .1الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي
"تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

 .2تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريبي تخصصي
"استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخرائط االستثمارية"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"مهارات قياس األثر التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة"
) 2برنامج تدريبي أسبوعي)
برنامج تدريبي تخصصي
"تدريب المدربين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
( 2برنامج تدريبي أسبوعي)

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مخاطر االئتمان وربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة وتحصيل الديون المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سياسات تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .1إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .2إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1مهارات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
 .2مهارات تقييم الدور التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 .1أساسيات التدريب
 .2مهارات وأساليب التدريب الحديثة في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
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البرامج التدريبية األسبوعية الموجهة إلى رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-

مشروعك الصغير ..من الفكرة إلى التشغيل والتطوير
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد خطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات ضمان القروض
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة األزمات ومهارات التغيير والتطوير في المشروعات الصغيرة
 التخطيط المالي وتقييم األداء في المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين االقتصادي واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة
-

محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حقوق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحماية القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشتريات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التسويق اإللكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة

البرامج التدريبية األسبوعية الموجهة إلى العاملين في المؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-

الدعم المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سياسات تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أدوات التمويل اإلسالمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 إدارة وتحصيل الديون المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-

إعداد الخرائط االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
حقوق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

تحليل سالسل القيمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

مهارات وآليات تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للمشروعات
الصغرى والصغيرة والمتوسطة
مهارات تقييم الدور التنموي لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
سياسات وتدابـير تعافي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل
األزمات

-

-

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات ضمان القروض
حاضنات األعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحليل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكتابة التقارير
مخاطر االئتمان وربحية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
آليات تمكين وتفعيل مشاركة المرأة في قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
إعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقييم وتطوير مؤسسات التمويل األصغر
مهارات وأساليب التدريب الحديثة في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة

-

سياسات تنمية قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

-

مهارات إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية في مجال
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

سياسات تطوير بيئة األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-
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جدول رقم ( :)9قائمة الورش التدريبية القصرية اخلاصة مبركز املشروعات الصغرية واملتوسطة
الورش التدريبية القصيرة
 اإلدارة االحترافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة األخطاء الشائعة في دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذج العمل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية وخطة التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إدارة الوقت واإلنتاجية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتكزات تحديد الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أساسيات إدارة المخزون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيادة اإلبداعية واالبتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة آليات التسعير والمنافسة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات اختيار الموارد البشرية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون العمل الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات تطوير العالمة التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -ضبط التكاليف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-

 كيف تدخر لتستثمر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسرار النجاح في خدمة العمالء لرواد األعمال والمشروعات الصغرىوالصغيرة والمتوسطة
 كيف تقيم وتطور أداء مشروعك؟ Model C فلسفة النجاح للشركات العالمية فنون التعامل مع األزمات في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقود المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبقرية التسويق واإلقناع ألصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة التفكير والتخطيط االستراتيجي ألصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة إدارة التغيير والتطوير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدامنموذج كوتر
 مهارات ومتطلبات التعامل مع األزمات في المشروعاتالصغيرة والمتوسطة
 المهارات القيادية لرواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطةلرواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة
 التخطيط المالي الفعّال ّوالمتوسطة

-

مهارات تسويق المشروعات الصغيرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي
إدارة المبيعات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خطة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساسيات المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
استكشاف األفكار والفرص االستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التحليل المالي والقوائم المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
خرائط االستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساسيات تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حق االمتياز والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات تطبيق خطط التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نظام التأمينات الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إدارة التدفقات المالية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التخطيط المالي المسبق لرواد األعمال وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
فن اختيار الموقع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات التواصل الذكي لرواد األعمال وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
قيادة تطوير وتنفيذ المشروعات
الحماية القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التفكير والقياس الكمي ألداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أساليب التمويل الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الذكاء االجتماعي ودوره في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تحليل وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مهارات تحسين جودة السلع والخدمات في المشروعات الصغيرة المتوسطة

-

إدارة المعرفة في المؤسسات الممولة للمشروعات الصغرى والصغيرة

-

التفكير االبتكاري واالستراتيجي في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
استراتيجية النمو في المشروعات الصغيرة والمتوسطـة باستخـدام 360
Model

-
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ملزيد من املعلومات حول وصف ومكونات

الربامج التدريبية ،الرجاء زيارة موقع املعهد
على شبكة اإلنرتنت على العنوان التال:

www.arab-api.org
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القواعد العامة واإلجراءات املتبعة للمشاركة يف:
.1

األنشطة التدريبية االفرتاضية

.2

األنشطة التدريبية احلضورية داخل دولة املقر
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القواعد العامة واإلجراءات املتبعة
للمشاركة يف األنشطة التدريبية االفرتاضية
ً

أوال  :الربامج التدريبية االفرتاضية
اجلهات املستهدفة:
ن سولبتنب ات جناد البنكلنادفل نادا منفطن رو فناد سوا
لدىناد لو رنب د

نهاد

ال ناداظافامنب د سوس نهاألجل ةنادحاا ام ،نب إلل فمن

ال نادون ا منفطنادا د ناداتخطأل ن

شروط الرتشيح:
 .1يننياانناد تشحنا

المنع ىنديجمنادبا داي ا نفطنادورصص ناا ناداالقمنب الاانادشتن جنادوبي شطأل
ن

 .2ينن ون وون الاانادشتن جنادوبي شطن نطشاامنع لناد تشحنه ل تناداظافامنهااوا ج تنادوبي شامنأل ن
 .3اطىناألفض امند تشحندهننادان )50نع منأل ن

 .4يشوت نه النادوتشاح نقشلن اعبنببءنادشتن جنبفوتةنالن قلنعرن3نيو با أل

إجراءات التسجيل:
 .1يقا ن اد تشحنب وواف ءن ن ااجن ادوتشاحن االد(وتهنطن اد ا بيجن ع ىن فحمن ادوبي ون االفوتالطن فطن اق ن اد الب،ن هإيف قن ج ا ن
اد سونبا ناد ط اخمنلد(وتهنا منهتطين
-

ىن ب تنع ناد البناداتخطند ورطالألن ن
خط نيو طن او بنه روا ن رنيئاسنجلمنع لناد تشحنادحاا امنه اجتنلد ن
ايةن رنلختن ستلنع طند تشحأل ن

 .2درنياوبنبأمنن ااجن تن ا سواتننب دشا ن نهاد سونبا ناد ط اخمألن ن

 .3يقا ناد البنباخط يناد لمناد ا تشحمنبنوا مناالخوا ينقشلنببءنادشتن جنبفوتة نب نامن ن وبم،نه ن حب بنوقفنعبدناد ش يك رن
فطنادشتن جنادااابنبااق ن40-30ن ش ي ن رن رو فناألجل ةنهاد سوس نادحاا امنفطنادبهلناداتخامأل ن
 .4وا ااادىن اد ال اابن ع ا اامن ر طبمن اد قشاد رن د ش يكمن فطن األنشطمن ادوبي شام ،ن نه ه بت نبتابلن لد(وتهنطن د وس لن ع ىن نصمن
zoomناإلد(وتهنامنخ صنب دشتن جنفطن اعبنيقص هن3نيي نع لنقشلنببينادشتن جألن ن
 .5وح لناد البنك فمننفق نادوبي وند قشاد رن رن تشحطناد ل نادحاا امأل ن
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مواعيد الربامج:
 .1ااقبنج ا نادش ات جنبااق نثالثمنيي ن بي شام،نه شو لناد ا نادوبي شطنادااابنع ىنو عو رنهخ س منهييخا رندقاقمن بي شامألن ن
 .2نقس ناد ا نادااابنلدىنج سو رن بي ش و رن ا ا من بةنكلنج سمن75ندقاقم)،نهادكنع ىنادنحانادو دطني ن
 ضسجمسة ضس ذهابسة ضبالسى 11:15-10:00 :ضسض

-ف

ضسصبوحسة ب قبت مية ضسلي مة)

ضحة11:30-11:15 :

 -ضسجمسة ضس ذهابسة ضسثونسة 12:45-11:30 :ضس

ضسصبوحسة ب قبت مية ضسلي مة)

 .3وط وناد ش يكمن ن طين ن
نادو ا ناد وبي نب ااع بناد بهلناد نطند شتن ج،نهفطنا دمنعب ناالنوظ ن و نلخط يناد لمناد ا تشحمندتنيو ا منبلدكأل نننينن ض رناد لمناد ا تشحمن فتغن ا تشحل نخاللنفوتةن ش يكوتنب دشتن جن فت من مألن ننيننيسورب ناد وبي نجل بن ا وونلدط/نالبوا ن/نداحناكط/ت فن ح ال)ن نك تانهادوأربن رنوال منادصا نهادصايةن،ننننن تاع ةن اا ف ناد ل بنعنبنادوطشاق نادا امناسونليش دا ناد بي ألن ن
-نادوأربن رنوال مناال ص لنبشبامناإلنوتنتنقشلناالنض نلدىنادشتن جألن ن

الشهادة:
ا نحنشل دة ن بي و ن لد(وتهنامند ش يك رنفطنادش ات جنادوبي شامنعنبنل
اد وبي ناد و

نادحضايندس ع ناناق دنادشتن ج،نهنا نحنشل دةن

ند ش ي نادلمن اشبمن ف عالمن و امنفطنادشتن جألن

ً
ثانيا :الورش التدريبية االفرتاضية
-

(انن اد ش يكمن فطن ادايشن ادوبي شامن االفوتالامن

ن م،ن ه ارن ادوس لن د ا

رن فطن اد سوس ن ادحاا امن هادقط ان

ادر صنهاألفتادنأل
-

يااننادوس لناإلد(وتهنطند ايشنادوبي شامناالفوتالامن رنخاللنادتابلنادلمنو و نلدياجتنفطناإلعالننعرنادايشمنع ىن
اس ب ناد البنبقناا نادواا لناالجو عطأل

-

نحنشل دةن بي شامند ش يك رنفطنادايشنادوبي شامناالفوتالامنعنبنل
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القواعد العامة واإلجراءات املتبعة للمشاركة
يف األنشطة التدريبية احلضورية داخل دولة املقر
اجلهات املستهدفة:
سولبتنب ات جناد البنكلنادفل نادا منفطن رو فناد سوا
ادحاا ام،نب إلل فمنلدىناد لو رنب د

نهاد

ال ناداظافامنب د سوس نهاألجل ةنادحاا امنه تن

ال نادون ا منفطنادا د ناداتخطأل ن

ن

شروط الرتشيح:
 .1يننياانناد تشحنا

المنع ىنديجمنادبا داي ا نفطنادورصص ناا ناداالقمنب الاانادشتن جنادوبي شطنأل
ن

.2ن ينن ون وون الاانادشتن جنادوبي شطن نطشاامنع لناد تشحنه ل تناداظافامنهااوا ج تنادوبي شامألن
.3نيننياانناووال نادوتشاحنهاوو( لنلجتاءا ن س لن ش يكمناد تشحنقشلن اعبنببءنادشتن جنبفوتةنالن قلنعرنشلت رأل ن
.4ن ااطىناألهدا مند تشحندهننورناد اانن)50نع منأل ن

إجراءات التسجيل:
.1

وب ن اد البن لجتاءا ن قطن ادوتشاحن لد(وتهنا من ع ىن

فحمن ادوبي ون اد رصصمن د ش ات جن ادحضاي من داخلن دهدمن اد قتننننننننننننن

رنخاللن اقاتناإلد(وتهنط،نبح ثنيقا ناد تشحنبواشلمنن ااجنادوتشاح،نهإيف قنج ا ناد سونبا ناد ط اخمنلد(وتهنا منهتطين ن
رنيئاسنجلمنع لناد تشحنادحاا امنه اجتنلدىن ب تنع ناد البأل ن
نخط نيو طن او بنه روا ن نن ايةن رنلختن ستلنع طند تشحأل ن .2د ا تشح رن رنخ يجندهدمناد(ا ت،نهإل فمند لكاينيعاله،نايط ونليو لني ن
نننننن-ن ايةن رنجاابنوفتناد تشحنع ىنيننياانن

دح مند بةنالن قلنعرنادسومنيشلتنأل ن

 .3درنياوبنبأمنن ااجن تن ا سواتننب دشا ن نهاد سونبا ناد ط اخمألن ن

 .4يقا ناد البنباخط يناد لمناد ا تشحمنبنوا مناالخوا ينقشلنببءنادشتن جنبفوتةنب نامن ن وبمأل ن
 .5وا ااادا اىناد الا ا اابنلجتاءا نل ا اباين أش ات نادبخا االنها ن لارتنادسفتند ا ارن و ا ا ا ا ن اقشادا اال نفطناألنشطمنادوبي شام،ننننننننننننننننننن
نننثا ا ن و نلخط يت أل
ن
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 .6وح لناد البنك فمنادنفق ند قشاد رن رن تشحطناد ل نادحاا ام،نهادوطن ش ليننن ن
ن ( دافنادوبي وألن ننننن ن
ننن-ن لكتةنوفتناد وبيخ رن رنعاا

نب بانل نهاداادةنلد ل نب دبيجمنادسا اامنأل ن

ننن-ناإلق مناد( منفطنوارناد البأل ن

ننن-ن اف تناد اا ال ن رن/نلدىناد ط ين–نجاال ن ات فامند ا د ندهدمناد(ا تألن

مواعيد الربامج:
( )1ااقبنج ا نادش ات جنبااق نخ سمنيي ن بي شامألن ن
()2ن يشو لناد ا نادااابنع ىنييخ نو ع ن بي شامن قت ب مأل ن
()3ن وط وناد ش يكمن ن طين ن
نادو ا ناد وبي نب ااع بناد بهلناد نطند شتن ج،نهفطنا دمنعب ناالنوظ ن و نلخط يناد لمناد ا تشحمندتنيو ا منبلدكأل ن-نينن ض رناد لمناد ا تشحمن فتغن ا تشحل نخاللنفوتةن ش يكوتنب دشتن جن فت من مألن ن

الشهادة:
ا نحنشل دة ن بي و ن د ش يك رنفطنادش ات جنادوبي شامنعنبنل
اد و

نادحضايندس ع ناناق دنادشتن ج،نها نحنشل دةناد وبي ن

ند ش ي نادلمن اشبمن ف عالمن و امنفطنادشتن جألن

تكلفة املشاركني يف الربامج التدريبية للمرشحني من القطاع اخلاص:
نننننننننيشوت نليو لنن ااجنادوتشاحنلد(وتهنانمن اد بيجنع ىن فحمنادوبي وناد رصصمند ش ات جنادحضاي منداخلندهدمناد قتنفطن
ىنب دشا ن نقشلن اعبنببءنادشتن جنادوبي شطنبشلت رألن ن
اق اد البنب إلنوتنت،نبح ثنياانن سواف ن
م
ننننننننن ( فمنادوبي ونهاإلق من نثال نهجب ن ا ا منع ىنادنحانادو دطني ن
-

ند شتن جنادوبي شطن–ن5نيي نن–ن1200ندهاليني ت اطأل ن

-

ند شتن جنادوبي شطنادورصصطن ن–ن10نيي ن–ن2400ندهاليني ت اطأل

( فمنادوبي ونفقلن–نببهنناإلق منفطنوارناد البنهخبهنناداجب نع ىنادنحانادو دطني ن
-

د شتن جنادوبي شطن–ن5نيي ن–ن500ندهاليني ت اطأل ن

-

د شتن جنادوبي شطنادورصصطن ن–ن10نيي ن ن–ن850ندهاليني ت اطأل ن
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وح لناد ش ي ن ( فمن لكتةنادسفتنادر

منبت،نه واّدىنع لن ت ب نادح

نهادسفتنبنفستأل ن

اسبدنقا مناد ش يكمنفطنادشتن جنفطن اعبنالن و هبنشل امتن رن ي خنببءنادشتن جأل
ن اسبدنقا مناد ش يكمنفطنادشتن جنبااوطمن حا لن صتفطنع ىناس ناد البناد لكايةن ف

تنيدن هين ن

ض

ضسلس بذ

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط بوسك ات

ض

الع ضن ضسب ك

ب ك ضسخمسن  -ضسل كز ضس ئسسس  -ف ع مبوهك ضسكبب  -دالسة ضسك ات

هق ضسحسوب بوسذالاله ضبم ايس

04810814

هق ضسحسوب بوسذي وه ضسك ا س

05522059

IBAN

KW19 GULB 0000 0000 0000 0005 5220 59

IBAN

KW 59 GULB 0000 0000 0000 0004 8108 14

لو ي جى إه و ص ه م إشعوه ضس ح اد ضسلص فس إسى ضسب اذ ضإلسك النس سإلدضه ضسلوسسة بوسلعاذ ضس وسس wael@api.org.kw

مالحظات هامة:
 .1اتو

من رناد البنبواوا ندائتةناد سوف ب رن رنينشطوتنادوبي شام،نه رنيجلن اس تنع امنادوتشاحنهادوس لنف ل ،نفانناد البن

وب نلجتاءا ن قطنادوتشاح نهادقشالنهاالعولاينلد(وتهنا من رنخاللن اقاتنع ىناإلنوتنتنبح ثنيقا ناد تشحنب وواف ءنن ااجن
تشاحتناد او بن رنجلوت،نهإيف قنج ا ناد سونبا ناد ط اخمنلد(وتهنا مأل ن
 .2يحظتن اد البناداتخطند ورطالنع ىناد ش يك رنا طح نيهنلق منيوتت ن ال نب د البنيثن ءنفوتةناناق دنادشتن ج .ن
 .3الن وح لناد البنخاللنفوتةنادوبي ونييمن اا ض ننوا منادحااد نيهناد تضنادلمن سدمند ا
ادسفتنيهنخاللنفوتةنلق مناد ش ي نيثن ءناناق دنادشتن ج .ن
 .4درن نظتنفطنادوتشاح ن تناد سوافامندألهياقناد ط اخمأل
 .5ألمناووفس اي ن رصنادوبي ون تجىنليو دل نلدىين
training@api.org.kw
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إصدارات املعهد
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إصدارات املعهد
التقرير السنوي :يوجز التقرير أنشطة املعهد لعام ُ 2021/2020ويقدم
ّ
ملحة حول أبرز محطات هذا العام باألرقام واملعطيات واملؤشرات ،حيث
حرص املعهد على أن تكون الجهود والخدمات اإلنمائية املختلفة التي
ّ
قدمها للدول العربية مرتبطة بتحديات وقضايا التنمية االقتصادية
واالجتماعية .ويشتمل هذا التقرير على النشاط التدريبي للمعهد بما فيه
النشاط التدريبي االفتراض ي (التدريب عن ُبعد) ،والنشاط االستشاري،
والنشاط البحثي ،والنشر ،واللقاءات التنموية ،ونشاط مركز املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،واملعلوماتية ،والتعاون العربي والدولي.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية :مجلة محكمة نصف سنوية،
يصدرها املعهد باللغتين العربية واإلنجليزية .تعنى بنشر األبحاث املتعلقة
بقضايا التنمية والسياسات االقتصادية في الدول العربية ،وتهدف إلى خلق
حوار علمي بناء بين الباحثين وصانعي القرار.

تقريرالتنافسية العربية :يصدره املعهد ،ويهدف إلى تقييم القدرة التنافسية
للدول العربية مقارنة مع بعض الدول األخرى ،باستخدام مؤشر إجمالي
مركب يشتمل على ثمانية مؤشرات فرعية ،ويقيس مؤشرات التنافسية
الجارية والكامنة.
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تقرير التنمية العربية :يصدره املعهد مرة كل سنة ،ويهدف إلى معالجة أهم
القضايا التنموية العربية املرتبطة بالتنمية القطاعية (الزراعية والصناعية
والخدمية) .باإلضافة إلى االهتمام بالسياسات التنموية املتبعة ،واقتراح
سياسات بديلة ملعالجة التحديات الهيكلية لالقتصادات العربية.

جسر التنمية :سلسلة شهرية يصدرها املعهد ،وتهدف إلى تزويد املكتبة العربية
بمادة مبسطة عن القضايا املتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها وأدوات تحليلها
بغرض املساعدة على توسيع دائرة الحوار الدائر حول تلك القضايا.

سلسلة دراسات تنموية  :سلسلة تنموية تهدف إلى املساهمة في نشر الوعي بأهم
قضايا التنمية عموما .وتلك املتعلقة بالدول العربية خصوصا ،وذلك بتوفيرها
لنصوص املحاضرات وملخص املناقشات التي تقدم في لقاءات علمية دورية وغير
دورية يقوم بتنظيمها املعهد.
سلسلة موجز السياسات :سلسلة تنموية و ُمساهمة فكرية ُمركزة تعنى بقضايا
التنمية في الدول العربية وتهتم أساسا بتحليل السياسات التنموية في الدول
العربية وموجهة لدراسة وتحليل اإلشكاالت والقضايا التنموية العربية امللحة
واملستجدةُ ،ومناقشة وتحليل حلول السياسات العامة الكفيلة بحلحلة املشاكل
ُ
التنموية التي تواجهها ُمعظم الدول العربيةُ .يسهم فيها ثلة من كبار الشخصيات
واالقتصاديين من ذوي التجربة العملية في العمل التنموي واملشهود لهم
بإسهاماتهم الفكرية في املجال التنموي ،بحيث تكون أعداد اإلصدار منتدى
للنقاش ونشر املعرفة العملية املوجهة لتقييم السياسات التنموية.

43

اخلطوط العامة خلطة النشاط السنوي 2023/2022

أحدث إصدارات املعهد*
ضسع ضن

ضسلؤسف /ضسلح ه

ضسس ة

ش ف ضسع س :علو ضسلؤ ل ضسعملس ضسخومس عش
سمجلعسة ضسع سة سمبح ث ضالق صودية

2019

دسبد ضسلؤش ضت ضس ل اة ضسذالسسة الق ضعذ ضسبسونوت الالكوالت ضس ص سف ضال ئ لونس

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط

ضسك وب ضسع س فس ضسلسؤالسسة ضسلج لعسة ضسجزء ضسثونس)

ضسشبية ضإلقمسلسة سملسؤالسسة ضسلج لعسة

ضس لسة ضسع سة بب ضس حذيوت ضس ض ة الآفوق ضسث ه ضسص وعسة ضس ضبعة

الثسقة ضإلطوه ضال

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط بوس عوالن مع قطوع ضسشؤالن
ضالج لوعسة الضبمونة المع ضبمونة ضس سة سلجمس الزهضء
ضسشؤالن ضالج لوعسة ضسع سة فس جومعة ضسذال ضسع سة

ض سجس ضسع س سمقضوء عمى ضس ق م عذد ضببعود

دسبد ضسلؤش ضت ضس ل اة ضسذالسسة الق ضعذ ضسبسونوت

ط ه م اجسة ضس خطسط ضس ل ي المؤ سو ه :جوهب دالسسة الإقمسلسة مخ وه

ضسلعاذ ضسع س سم خطسط
عبذهللا ضسل الضنس

2020

2019
2019
2019
2019

التقارير
ضسع ضن

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسخومس

ضسلؤسف /ضسلح ه

ضسس ة

ف اق علد م ضسخب ضء بوس عوالن مع
معاذ ضس خطسط ضسق مس  -مص

2019

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضس ضبع
ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثوسث

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضبال

ف اق علد م ضسخب ضء

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس لسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثونس

ف اق علد م ضسخب ضء

ق ا ضس وفسسة ضسع سة :ضإلصذضه ضس ضبع

ق ا ضس وفسسة ضسع سة :ضإلصذضه ضسثوسث

* يلي ضالط ع عمى إصذضهضت ضسلعاذ م

ف اق علد م ضسخب ضء

ضس ضبط ضإلسك النس سملي بة ضس قلسة
https://api.ac-knowledge.net/main-page
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2021

2018
2016
2014
2012
2009
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الدوريات
جملة التنمية والسياسات واالقتصادية
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة
مجمة

ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس
ضس

لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة
لسة

الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو
الضسسسو

ضسع ضن
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية
وت ضالق صودية

ضسس ة
ضسلجمذ
ي سب 2022
ضسلجمذ  – 24ضسعذد 2
ي وي 2022
ضسلجمذ  – 24ضسعذد 1
ضسلجمذ  – 23ضسعذد  3عذد وص) ي وي 2022
ي سب 2021
ضسلجمذ  – 23ضسعذد 2
ي وي 2021
ضسلجمذ  – 23ضسعذد 1
ضسلجمذ  – 22ضسعذد  3عذد وص) ن فلب 2020
ي سب 2020
ضسلجمذ  – 22ضسعذد 2
ي وي 2020
ضسلجمذ  – 22ضسعذد 1
ي نب 2019
ضسلجمذ  – 21ضسعذد 2
ي وي 2019
ضسلجمذ  – 21ضسعذد 1
ي سب 2018
ضسلجمذ  – 20ضسعذد 2
ي وي 2018
ضسلجمذ  – 20ضسعذد 1

سلسلة دراسات تنموية
ضسع ضن

م طمبوت طببق إدضه ضسج د ضسشوممة فس ضسقطوع ضسعوم مع ضس كبز عمى ضس ج ة ضسسوبونسة
ضس ط ه ضس وهاخس س ظ اوت ضس ل الضس لسة فس ضس ك ضالق صودي
ق ضسعلد فس ضسذال ضسع سة :إ قوطوت عمى ذضعسوت زمة ك فبذ19-

The Importance of Arab Parents’ Perspective in Shaping and Developing
ECE Methodologies to Increase Economical Efficiency and Social
Consistency: The Montessori Method of Education
ضسعذضسة ضالج لوعسة كلذ د س حقبق ضس لسة :د ضه ة فس ضسسسوق ضسع س ضسلقوهن مع ضال ئ وس بوس ج ة
ضسلوسبزاة
ضإلطوه ضسل وهسلس ال

2022

74

2021

73

2021

72

2021

Nourhan
Zehnie

71

2021

إ لوعبد قودي

70

2021

69

2021

68

2020

67

2020

66

2020

ضسلؤسف/ضسلح ه

ذضف ضس لسة ضسلس ذضمة فس ضسذال ضسع سة :فج ضس خطسط الضس ل اد الضسبسونوت

فعوسسة داله سو وت

هق
ضسسمسمة
75

ض سجسة إدضه ضسلع فة فس ضسلؤ سوت

مؤش ضت قبس دضء مؤ سوت ضس ل اد ضبصغ  :د ضه ة طبسقسة سحوسة ضسلؤ سة ضس مسطب سة سإلق ضض الضس لسة
" فو " ن
داله مؤ سوت ضسعلد ضسع س ضسلش ك الضسلؤ سوت ضإلنلوئسة الضس ل امسة ضسع سة فس ضسحذ م ضس ق م عذد
ضببعود فس ضسذال ضسع سة -نظ حمبمسة ن
لسة ط ا م و ن ال وسب ضس عمس الضس عم بوس سبة سمعلمسة ضس ل اة – مع ضس كبز عمى م ان م ن سس هي
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السبذ عبذم اله
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون
عبذهللا ضسذالامة
عبذ ضسحمس
شو ب
ن ضف ب
شلوسة

محلذ بوط اح
ما ب ز
إياوب مقوبمه
محلذ ع ضالده
ن ضف ب
شلوسة
نببمة ببذس

ضسس ة
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ضسع ضن
مذهكوت ضسل ذه ب

هق
ضسسمسمة

ضسس ة

فاذ ضس ضوسة

65

2020

إياوب مقوبمة

64

2019

عم ضسذي بونقو
عل م ع
عم ضسذي بونقو
محلذ بوط اح
محلذ مب سزع
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون

63
62

2019
2019

61

2019

60

2018

59

2018

58

2018

57

2018

56

2018

55

2018

ضسلؤسف/ضسلح ه
ضسلشوهكب

فس ضسب ضمن ضس ذهابسة بوسلعاذ ضسع س

ضسذالضفع الضالح سوجوت ضسلا سة حس
سم خطسط
د ضه ة حمبمسة سسسو وت الآسسوت لسة قطوع ضسلش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب الضسل طة :حوسة
ضسللمكة ضبهدنسة ضساوشلسة
مخوط ضساجلوت ضالسك النسة ضسسبب ضنسة) الآثوه و ضالق صودية :د ضه ة حوسة دال مجمس ضس عوالن ضسخمسجس
ضإلص ح ضإلدضهي مذ ً س ص ا ضسلسوه ضس ل ي جوهب دالسسة
ط ا ضسلؤ سوت ضسع سة م م ظ ه ضق صود ضسلع فة

ط ه ضالن وجسة المسو ل او فس ضس ل ضالق صودي سذال مجمس ضس عوالن ضسخمسجس
ضس ج ة ضسلوسبزاة فس إدضه ضبزموت :مقوه ة فس ضالق صود ضسسسو س
ضسذاله ضس ل ي سمسسو وت ضسص وعسة ضسحذيثة فس ا ء ضسللوه وت ضسذالسسة ضس ضئذ  :م طم
الق صودضت ضسذال ضسع سة

ضس ح

ضساسيمس

ب وء ضسقذهضت ضسلؤ سسة سم حذضت ضسلحمسة
مؤش ضت قبس ضآلثوه ضالج لوعسة سملش العوت ضسصغ ى الضسصغب الضسل طة الضسخذموت ضسلقذمة ساو
Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and Future
Perspectives

ن ضف ب شلوسة
فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون
إياوب مقوبمة
Omar
Malaeb

سلسلة جسر التنمية
ضسع ضن

ضسلعذ

ضسعذد

وهاخ ضإلصذضه

فاذ ضس ضوسة

160

2022

داله ضسذبم مو سة ضسخض ضء فس عزاز ضسح كلة ضسببئسة ضسعوسلسة

عبذهللا ب عجبمة

159

2022

سسب ضس جوه

عقبة عبذضس الي

158

2022

فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبرون

157

2022

السبذ عبذم اله

156

2022

ن ضف ب شلوسه

155

2021

فسصد ضسل واله
م ى ضسعمبون

154

2021

إياوب مقوبمة
ابد مقوبمة
عل م ع

153

2021

إياوب مقوبمة
محلذ ع ضالده

152

2020

عل م ع

151

2020

149

2019

ضس ذها

ث وء ضسخذمة

ضسل ا م ،ضسليو

 ،ضس كوسسف ،المؤش ضت ضسقسوس)

ب وء ضسسسو وت ضسعومة

ط ا ضسع وقبذ ضسص وعسة
طبسقوت سو وت

ق ضسعلد فس ضسذال ضسع سة الضس جوهب ضسذالسسة :ضساسيد الضبدالضت

الضبدضء ضسلقوهن
إدضه ضسلخوط ضالج لوعسة :ضس خطسط ال بد ضسل ضجاة
م وهس المصطمحوت فس مجو هاود ضبعلو الضسلش العوت ضسصغب الضسل
و سوت المؤش ضت قسوس ضبدضء سلؤ سوت ضس ل اد ضبصغ
ضسحي مة ضإلسك النسة الجوئحة)(COVID-19

ضسلؤ سوت ضسذالسسة الإصذضه مؤش ضت ضس وفسسة ضالق صودية :ية مصذضقسة؟
ضس عمس ضس اودي
ض

ض سجسوت ال سو وت ضال ثلوه فس ضق صود ضسلع فة فس ضسذال ضسع سة

قبس ضبث ضسببئس سملش العوت ضس ل اة :د ضه ة حوسة ضبهدن
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ضسع ضن
م كزضت المحذدضت ض سوه ضسل قع سملش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب الضسل

طة

ضسعلد ضس ط عس الضس لسة
ط ه م وهس ضس ق ال زاع ضسذ د

ضس

)(1960-2017

ضسلؤ سوت ضس ل امسة غب ضسلص فسة ال ل اد ضسلش العوت ضسل وهسة ضسصغ الضسصغب
الضسل طة

ضس خطسط ضال ض سجس الض خذضم بطوقوت ضبدضء ضسل ضزن فس ب وء ثقوفة ضس لبز فس
ضسلؤ سوت ضسعومة
ضس لسة ضسلحمسة ضسلس ذضمة الضسلش العوت ضسصغب الضسل

ضسجذضه فس ضسعلد

طة

ضسلعذ

ضسعذد

وهاخ ضإلصذضه

إياوب مقوبمة

146

2019

145

2019

144

2019

إياوب مقوبمة

143

2018

ع نس ضس ش د

142

2018

محلذ بوط اح

141

2018

ن ضف ب شلوسة

139

2018

فسصد ضسل واله
عبذهللا ب عجبمة
عم ضسذي بونقو

فاذ ضس ضوسة

ضسسسو وت ضسص وعسة ضسحذيثة فس جوهب ضسذال ضسل قذمة الضس وشئة

م ضب ذضف ضس ل اة سألسفسة إسى طة ضس لسة ضسلس ذضمة  :2030ضس قبس الضسلس جذضت
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