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 .4ملخص إلشكالية المشروع
إشكانية انمشروع:
أطاللب ِٓ أهُّت احخشاَ االٌخضاَ ببٌسٍىن اٌخٕظٍُّ فالبذ ِٓ ِشاػبة اٌشخص اٌؼبًِ ٌمىاػذ ولىأُٓ وِخطٍببث
اٌّإسست  ،ألٔهب اإلطبس اٌّمٕٓ واٌزٌ َّىٓ ػٓ طشَمه وصىي اٌجّبػت غُش اٌشسُّت ئًٌ ححمُك أهذافهب اٌّحذدة،
وٌى بشىً ٔسبٍ هزا ِب َخفك ػٍُه اٌؼّبي أٔفسهُ أَضب  ،وبٕفس اٌطشَمت وحخً حسخطُغ اٌّإسست اٌخؼبًِ ِغ اٌؼّبي
فُهب بشىً ػٍٍّ وحضغ لىاػذ سٍىوُت َّىٓ االٌخضاَ بهب البذ ٌهب ِٓ فهُ اٌؼّبي واٌبحث ػٓ ِب َإثش فٍ سٍىوهُ ،
وببٌخبٌٍ اٌؼًّ ػًٍ ححمُك اٌفبػٍُت ِٓ خالي اٌجهذ اٌّبزوي ِٓ طشفهُ .
ببٌشغُ ِٓ االهخّبَ اٌىبُش بذساست اإلٔسبْ اٌؼبًِ اٌزٌ َؼخبش اٌٍبٕت األسبسُت اٌخٍ حإسس ػٍُهب أٌ ِإسست
واٌىلىف ػًٍ حّثالحه حىي أٌ ظبهشة اجخّبػُت  ،واٌخشوُض ػًٍ حٕشئخه اٌثمبفُت وِسأٌت اٌخثبلف  ،سٕمف ٔحٓ ػٕذ
دساست لذ حُ اٌخطشق ئٌُهب فٍ اٌذساسبث األِشَىُت وّذسست اٌؼاللبث اإلٔسبُٔت  ،ئرْ ِب هى والغ سٍىن وحصشفبث
اٌؼّبي وِبهٍ حّثالحهُ ٌّٕصب ػٍّهُ فٍ ظً اٌخحىالث اٌسىسُى-الخصبدَت واٌثمبفُت ٌٍّجخّغ ؟
ِٓ خالي اٌمشاءاث اٌخٍ حّج ِٓ لبً أػضبء اٌّششوع َّىٓ ٌٕب بٍىسة بؼض اٌخسبؤالث اِحُت:
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هً َؼخبش سٍىن وحصشف اٌؼّبي سدة فؼً ٌخٍه اٌؼٍُّبث اٌخٕظُُّت اٌّخخٍفت داخً اٌّإسست االلخصبدَت اٌؼّىُِت؟
ِب دوس اٌؼًّ إٌمببٍ ببٌٕسبت ٌٍؼّبي ووُف َإثش رٌه ػًٍ حصشفبحهُ وسٍىوبحهُ؟
ِبهٍ حّثالث اٌؼّبي ٌٍفؼً إٌمببٍ ِٓ جهت؟ وِبهٍ حّثالحهُ ٌّؼًٕ اٌؼًّ ِٓ جهت اخشي؟
وُف َىّٓ ٌٍٕضاع بّخخٍف أٔىاػه أْ َإثش فٍ سٍىن اٌؼّبي ؟
وُف َّىٓ ٌٕب ِؼشفت اٌثمبفت االحصبٌُت اٌسبئذة داخً اٌّإسست ِٓ خالي إٌضاع؟
وُف َإثش اٌبؼذ اٌذٍَٕ فٍ حىىَٓ اٌجّبػبث غُش اٌشسُّت داخً اٌّإسست؟

 .5توزيع المحاور حسة كل تاحث
المحور
– 1سّبش ٔبدَت

عنوان المحور
حأثُش إٌّبخ اٌخٕظٍُّ داخً اٌّإسست االلخصبدَت اٌؼّىُِت
ػًٍ حصشفبث وسٍىوبث اٌؼّبي

 -2حّضة صسَمبث حسُٕت

اٌؼًّ واٌؼّبي ،اٌخطبببث حىي اٌفؼً إٌمببٍ داخً اٌّإسست
اٌصٕبػُت

 -3صسوىن سؼبد

ٔضاػبث اٌؼًّ واٌثمبفت االحصبٌُت داخً اٌّإسست اٌصٕبػُت
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