ترارٌخ  19أكرٕتز 2006

يذكزة رلـــى 142:

-

إنـــي انظيذاث وانظادة
يذيزاث ويذيزي اإلدارة انًزكشيت؛
يذيزة ويذيزي األكاديًياث انجهىيت نهتزبيت وانتكىين؛
نائباث ونىاب انىسارة؛
يذيزي انًذارص انعهيا لألطاتذة؛
يذير يزكش انتىجيه وانتخطيط انتزبىي؛
يذيزي انًزاكش انتزبىيت انجهىيت؛
يذيزة ويذيزي يزاكش تكىين انًعهًين وانًعهًاث؛
رئيض لظى االتصال.

انًىضىع  :ذكٌٍٕ فزٌك نهؼًم فً ئعار تزَايج ذؼًٍى ذكُٕنٕجٍاخ انًؼهٕياخ
ٔاالذظاالخ تانًإسساخ انرؼهًٍٍح (.)GENIE

طالو تاو بىجىد يىالنا اإلياو انًؤيذ بانهـه،
ٔتؼذ ،ففً ئعار ذُفٍذ انثزَايج انٕعًُ انخاص ترؼًٍى ذكُٕنٕجٍاخ انًؼهٕياخ
ٔاالذظاالخ تانًإسساخ انرؼهًٍٍح (َٔ ،)GENIEظزا نًا ٌرغهثّ ْذا انًشزٔع انضخى يٍ
جٓذ كثٍز نررثغ كم يزاحم ئَجاسٌِ ،شزفًُ ئخثا ركى أَّ ذمزر ذكٌٍٕ فزٌك يرخظض ٌؼٓذ ئنٍّ
ذذتٍز ٔيراتؼح ئَجاس كم يكَٕاخ انًشزٔع انخاطح تانرجٍٓش ٔانركٌٍٕ ٔذًٍُح انًٕارد انزلًٍح
انثٍذاغٕجٍحٔ .سٍرى اَرماء ْذا انفزٌك حسة انرزذٍثاخ انرانٍح:

- 1انظياق انعاو:
ٌأذً تزَايج ذؼًٍى ذكُٕنٕجٍاخ انًؼهٕياخ ٔاالذظاالخ تاليإسساخ انرؼهًٍٍح
( )GENIEنذػى انًجٕٓداخ انزايٍح ئنى ئَجاح يخغظ اإلطالح ٔخاطح ذهك انًزذثغح ترحسٍٍ
جٕدج انرؼهٍى ٔذحذٌثّ ذًاشٍا يغ انذػايح

( )19نهًٍثاق انٕعًُ نهرزتٍح ٔانركٌٍٕ انرً جؼهد

ٌح ٔانركٌٍٕ.
اسرغالل ذكُٕنٕجٍاخ اإلػالو ٔاالذظال يٍ األٔنٌٕاخ االسرزاذٍجٍح نُظاو انرزب

- 2يكىناث انًشزوع:
ٌرًحٕر يشزٔع ( )GENIEحٕل ثالز يكَٕاخ أساسٍح ٔيزذثغح فًٍا تٍُٓا:
 ذجٍٓش كم انًإسساخ انرؼهًٍٍح تانؼراد انًؼهٕياذً ٔانًكرثً انضزٔري حسة
يؼاٌٍز ٔذذاتٍز يذرٔسح ٔيًُٓجح؛
 ذكٌٍٕ ٔذأٍْم انًٕارد انثشزٌح السرغالل ْذِ انرجٍٓشاخ ٔفك تزَايج

ذكًٌُٕ

ٔعًُ ٔجٕٓي ٔيحهً؛
 يذ انًإسساخ انرؼهًٍٍح ذذرٌجٍا تانًٕارد انزلًٍح حسة يثذأ ذسخٍز انًٕرد
انزلًً نخذيح انٓذف انثٍذاغٕجً ٔانرزتٕي.
ٔيٍ تٍٍ األٔراش انًًٓح نٓذا انثزَايج ،سٍرى ئحذاز انًخرثز انٕعًُ نهًٕارد
انثٍذاغٕجٍح انزلًٍح ٔخهك انثٕاتح انثٍذاغٕجٍح ًْٔ ػًهٍاخ ذرغهة انًشٌذ يٍ انكفاءاخ فً
يٍذاٌ انركُٕنٕجٍا انرزتٌٕح ٔانًؼهٕيٍاخ انرزتٌٕح.
 - 3جانبيت فزيك انعًم:
ٌرى اَرماء انفزٌك يٍ تٍٍ كم األعز انثٍذاغٕجٍح ( أساذذج ٔيكٍٍَٕ ٔيفرشٍٍ) انذٌٍ ذرٕفز
فٍٓى انشزٔط انرانٍح:
 أٌ ٌكَٕٕا ٌشأنٌٕ يٓاو تٍذاغٕجٍح ٔذزتٌٕح؛
 أٌ ٌرٕفزٔا ػهى ذكٌٍٕ أساسً فً اسرؼًال انركُٕنٕجٍاخ انحذٌثح؛
 أٌ ٌرٕفزٔا ػهى ذجزتح فً ئػذاد انًحرٌٕاخ (كرة يذرسٍح ،يظٕغاخٔ ،سائم
دٌذاكرٍكٍح)...،؛
 أٌ ٌرٕفزٔا ػهى ذجزتح ال تأص تٓا فً يذٌاٌ انُٓذسح انثٍذاغٕجٍح ٔانرٕاصنٍح.
 - 4يهاو انفزيك:
 االشرغال ػهى كم انؼهًٍاخ انًرؼهمح تًشزٔع

( )GENIEاٍََح يُٓا

ٔانًسرمثهٍح؛
 انًساًْح فً ئحذاز يخرثز انًٕارد انرزتٌٕح انزلًٍح؛
 انًساًْح فً خهك انثٕاتح انثٍذاغٕجٍح نمغاع انرزتٍح انٕعٍُح؛
 انرؼأٌ ٔانرُسٍك يغ انفزق انجٌٕٓح ٔاإللهًٍٍح.

 - 5كيفيت انتماء انفزيك:
ٌٕ جّ انًرزشحٌٕ عهثا خغٍا نهرؼثٍز ػٍ رغثرٓى فً االنرحاق تانفزٌك ََٕ 05ثز
 2006ئنى انًزكش انٕعًُ نهرجذٌذ انرزتٕي ٔانرجزٌة تانزتاط ،يزفٕلا تثغالح
انًؼهٕياخ انًؼثأج حسة انجذٔل رفمرّ؛
 ذجرًغ نجُح خاطح نذراسح انغهثاخ ٔانمٍاو تاَرماء أٔنً لثم ََٕ 10ثز  2006؛
ٌ سرذػى انًرزشحٌٕ انذٌٍ ذى اخرٍارْى إلجزاء يماتهح يغ انهجُح انًذكٕرج يا تٍٍ
ََٕ 17ٔ 14ثز  2006؛
ٌ رى اإلػالٌ ػٍ أسًاء األعز انرً ذى اَرماؤْا لثم َٓاٌح شٓز ََٕثز . 2006

ٔحرى َحمك األْذاف انًُرظزج يٍ ْذِ انؼًهٍح ،فانًزجٕ يُكى ئٌالء ْذا
انًٕضٕع و ا ٌسرحمّ يٍ ػُاٌح ٔاْرًاو ،وانظالو.
انكاتبت انعايت
إيضاء :نطيفت انعبيذة

