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 مشروع   
    المدرسة العربية لمبحوث والدراسات

  عمي خميفة الكواري: اعداد
 
ومبهرر  ,معيدًا لمبحث العممي و الدراسات العميا المرتبطة بهو وصفيا ب  الداعي الى قيام المدرسة العربية  

لعمهم وتعزيهز ايهة طه ا ايا في شهكل مسسسهة لىميهة  يهر ىادفهة لمهرب  تعيهد لمسسسهة الوقهي دورىها فهي رعئإنشا
الحاجهههة الماسهههة الممحوظهههة ل رتوهههال بهههالبحوث والدراسهههات العمميهههة المسهههتومة مههها , ىجيهههود البحهههوث والدراسهههات 

  . والمرتبطة بالمشك ت االجتماعية الكبرى في المنطوة العربية
 ومناقشهتووذلك بعرض المشروع ,  وحول العرا المعنيين بعض ستط ع آرالطور المشروع من خ ل إد وق

 لنظهههر قائمهههة) .باحهههث بالماهههة العربيهههة  066دولهههة عربيهههة بحثهههور لك ههر مهههن  21فهههي  اجامعهههة ومركهههز  53فههي 
 .( 1ه ممحق  المتواصمين مع المدرسة

لهى مرحمهة مهن مرحمهة اتسهتط ع إ 1662مطمهع عهام  منهذقهد لنتوهل  ن مشهروع المدرسهةل بالتأكيهد وجديرٌ        
لجنههة تأسههيس ىههي ادن بصههدد وثههع خطههة عمههل لتنفيههذ مشههروع , ولصههب  لههو موههر مسقههت و عههدادوات التحثههير
 .المدرسة 

مهة رحمميمهات عمهى ونركهز فهي الختهام  ,شهاورتسهفر عنيها الكمها ل ونعرض في النواط التالية معهالم المشهروع    
 :ومتطمبات التنفيذ  واتعداد التحثير

 
 .والنشاطات ىداياألو  الارض(5)           .االسم والمثمون(1)              .التصور الراىن( 2)
 .عدادميمات مرحمة التحثير وات( 0)                      .يمالتنظ(3)                      .التمويل(4)
 

(2) 
 انخصوس انشاٍْ

 

ينطمق التصور الراىن لمشروع المدرسة من كونيا معيدًا لمبحث العممي وليست معيدًا مانحًا لمشيادات 
لجيود البحث العممي ومصدر لتكوين كوادر مسىمة تنتاج المعرفة ,  رافد  –عمى لىميتو  –ي فالتعميم العال. 

يي رافد فوكذلك بوية نشاطات المدرسة , . تووم بو المدرسة من خ ل برامج مشتركة مع الجامعات الرا بة 

                                                 


, أسخار يشاسك عهى اإلقخصاد: في انعهوو اإلجخًاعيت, (4791)َجهخشا إ –جايعت دسْى يٍ   حاصم عهي انذكخوساِ: باحذ يٍ قطش 

: (4794-4797)جايعت ْاسفشد  باحذ صييم: جايعت اكسفوسد, كهيت ساَج اَطوَي, عضو يشاسك سئيسي :(4791)جايعت قطش 

(: 4797يُز) خهيج انعشبيتدول ان  -أول يُسق عاو نًُخذى انخًُيت يؤسس و :(اَجهخشا)أكسخش جايعت  دسْى و بجايعت ,ششف تنصيا

اء عذد يٍ ُعضو يجهس  أي (:4774يُز)اكسفوسد  -عشبيت يششوع دساساث انذيًقشاطيت في انبهذاٌ ان, يُسق ويذيش يشاسك

 arab_school@hotmail.comل عهي االحصا.انبحود انًُشوسة  و يٍ انكخب عذد نّ, َساَيت انًؤسساث انثقافيت واإل
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 ر لتفعيل دور الباح ينالمرتبط باحتياجات المنطوة العربية وجيود التنمية فييا ومصدلجيود البحث العممي 
 . بالماة العربية وتكامل جيودىم ونشر إنتاجيم عمى نطاق واسع واالنتفاع بو 

واالستو ل  بالموثوعية متسمة وسائر نشاطاتيا,برامج ومشروعات البحث فييا لجعل وتسعى المدرسة 
 .في إطار توجو مستوبمي وبعد تنموي ومنيج عممي  الفكري

وجود مادي ومور فاعل ومتفاعل مع المجتمع  ذا لمبحوث اة من كونيا معيدكما ينطمق تصور المدرس
 , افتراثيةليست مسسسة في األساس فالمدرسة . العممي لسوة ببوية الجامعات والمعاىد والمراكز في بمد المور 

نما ربية داخل لتوسيع دائرة تواصميا وتفاعميا مع الباح ين بالماة الع توظي موقعيا عمى شبكة المعمومات وا 
 .الدول العربية وفي الميجر 

مً  مع تصور المدرسة لدورىا  ير متكا العممويأتي صندوق المدرسة العربية لمبحوث ورعاية ط ا 
يسعى و . ولىدافيا والويام بنشاطاتيا  رثيامن لجل تحويق  مساندة لىل الخيرالى اليادي لمرب  وحاجتيا 

عمى حمايتيا  يووم ية لألموال الموقوفة عمى نشاطات المدرسة,ة لىملمان الى لن يكونصندوق المدرسة 
األموال إدارة استمرار  يثمنو  ,المانحينيحوق  رض  شفاي عمى نحو كافةون إدارتيا واست مارىا وشس 

  .جمياللشروط التي بذلت من اوفق عمى  تحت رقابة مو وقة , منوحةالم
 

(1) 
 االسم والمثمون

يهههة المدرسهههة تشهههير الهههى رس  ويحمهههل االسهههم دالالت( معبهههر)  "   لمبحهههوث والدراسهههات المدرسهههة العربيهههة" :  االسهههم
 :  ورسالتيا

ومناىج  عربية عامة ىتماماتا جمع المنتمين إلييافيي مسسسة ت. يل إلى البعد الفكريتح المدرسة صفة :لوالً 
  . عممية
كما تحيل إلى لاة العمل  .ىا الحثاريس فثاو  العربيةالمنطوة  ووى , االىتمام مجالتحيل إلى   صفة عربية:  انياً 

ة البحث والنشر في حصر لا دون , المدرسة وكذلك الجميور الذي تتوجو إليو, الرئيسية وىي الماة العربية
 .قتصار الجميور الذي تتوجو اليو المدرسة عمى الناطوين بالماة العربيةإ, وال  وحدىا الماة العربية

في مجال العموم االجتماعية  العربيةنمية المعرفة ت ن مدخل المدرسة إلىل لىتحيل إ صفة البحوث:  ال اً 
من برامج  اباعتبارىا جزل العميا ث والدراساتو سوي يكون لساسًا من خ ل تعزيز جيود البح ,واالنسانية
ناطوين بين ال التفاعلتنشيط و  من حيث المنيج والمستوى العممي إثافة إلى المثمون امبي واالرتوال البحوث,

 .  بالماة العربية من المفكرين والباح ين
 إلى العرا والباح ين شتت جيود األكاديميينالعبور من حالة ت يحيل إلى ىدي “معبر" رمز المدرسة: رابعاً 

 .جيود الرا بين منيم سيق وتعاونتشبيك وتن زيادة المساىمة في
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(5) 
  والنشاطات ىدايالارض واأل

 
ر عربية في وجيات نظ خرين في تنميةوالمشاركة مع اد , نتاج المعرفةإ تعزيز جيود رض المدرسة ىو      

وبالتعاون مع ادخرين عمى  امباشر  عم ومن لجل ذلك تعمل المدرسة  .واتنسانية جتماعيةمجال العموم ات
 :تحويق األىداي التالية 

 .ا االرتوال بتوجيات ومثمون ومناىج البحث العممي والدراسات العمي -2
 .والتنمية  لحثاريتأكيد االرتباط بين البحوث والدراسات وحاجات التجديد ا -1

 .إعادة االعتبار لدور األوقاي في رعاية ط ا العمم وتعزيز إنتاج المعرفة  -5

 .التأكيد عمى الحرية األكاديمية واستو ل مسسسات البحث العممي والتعميم  -4

 .ة العربية والعمل عمى تكامل جيودىم وتراكم إنتاجيم العمميتنمية الترابط والتفاعل بين الباح ين بالما -3

 .تعميق االنفتاح عمى اتنتاج العممي العالمي وتنمية مشاركة عربية في إنتاج معرفة إنسانية معاصرة -0

تنمية بنية لساسية لمبحث العممي من حيث الوسائل واألدوات والتسيي ت والماة ولساليا الكتابة  -2
 .عايير توييم البحوث والدراسات وتحكيميماوالتحرير , ووثع م

 .تنمية ميارات البحث العممي ووثع برامج تدريا وتطوير الباح ين -8

نشر اتنتاج العممي المحكم من بحوث وكتا ودوريات وتسييل الوصول اليو واالستفادة منو عمى نطاق  -9
 .واسع

العمل عمى تأىيميا ل نتشار عمى , و  لاة رئيسية لمبحث العمميبوصفيا تطوير و دعم الماة العربية  -26
  . شبكة المعمومات 

 .ذات التوجيات النودية والمستوبمية والبينية والموارنة تبني و دعم الدراسات الميدانية -22

 

 :تووم المدرسة بالنشاطات المتكاممة والمتفاعمة التالية  , ومن لجل تحويق ىذه األىداي العامة
ومشروعاتو ويتم تحديد برامج  البحث . امتعزيز جيود الويام بي و , الدراسيةالمشروعات  والبحوث انجاز  : لوالً 

 . عمى التنفيذ رسة وقدراتيادمكانيات المفي ثول إ في إطار لجندة البحث و
 :محاور ةالدراسات إلى     ووتنوسم البحوث 
وىههدي ىههذا . ى األمههامإلهه المشههتركة المعرفههة العربيههة حافههاتمههد  و دراسههات التأسههيس المعرفههي :ولالمحههوراأل 

ىتمههام بمجههال لو اتوكههذلك إشههاعة  , تنميتيهها والعربيههة  لجماعيههة ىههو تحديههد معههالم المعرفههةالنهوع مههن الدراسههات ا
المناسها واألسهموا  .ومهع األخهرين اً مهع بعثهيم بعثه نين المتفاعمين كوادر من الباح ين المختصيتكو و   قثية
ذا كان لممدرسة ان تبدل بمشروعات  . معاىد الدراسات المتودمة سموال من فيربما يك النوع من الدراسات اليذ وا 

دراسههية فههي مجههال التأسههيس المعرفههي قبههل تحديههد لجنههدة البحههث التههي تحتههاج الههى وقههت , فهه ن إجابههات لصههدقال 
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الذي طرح عمييم بصدد الدراسات العاجمة التي يمكن ان تعبر بيا المدرسهة عهن نفسهيا  المدرسة عمى االستفسار
 :رش  معظميا الموثوعات التالية , قد 

 .األدال التنموي المعاصر لمدول العربية : قثية التنمية والتكامل العربي  -2
 .لدال نظم التعميم المعاصرة في الدول العربية وتوجياتيا: التربية والتعميم  -1

 .ية لخرى دراسة موارنة لمستوى األدال العربي موارنة بدول نام: االنتوال الى نظم حكم ديموراطية  -5

 .دراسة السياسة الخارجية لمدول الكبرى تجاه الدول العربية : نحو فيم لفثل لمووى الكبرى  -4

 .   دراسة لتزايد لسباا الشواق وتراجع حاالت االندماج الوطني : سسال اليوية  -3
          

 والدراسهات ثشهر البحهو ن و الكتابهة والتهأليي الذاتيهة , ومبهادرات الدراسهات و تشجيع البحوث:  انيالمحورال
دعوة لمكتابة توجيو اليمكن , في ىذا المجال و  .البحث في المدرسةمستويات  و ريالتي تجتاز التحكيم وفوا لمعاي

ولهذلك تحتهاج . واتنسهانيةتاريخ الفكر العربي المعاصهر فهي سهائر تخصصهات العمهوم االجتماعيهة  حولمفتوحة ال
    .لبحوث وتحديد معايير توييم وتحكيم اتنتاج العممي المعتمدة لدييا إعداد دليل االمدرسة منذ البداية الى 

يههة مشههتركة عرب راسههة مشههروعاتوربمهها الويههام بد,  ةيههتوههديم دراسههات تطبيويههة ودورات تدريب:  الههثالمحورال
 من خه ل استشارات خدمات و المستفيدين لو صورة دراسات متعددةتودم في  قتصاديةوىذه خدمات ا. وترويجيا

ا مسهتوى المنافسهة فهي لييهرسة وخبهرة المنتمهين إدوذلك عندما تبمغ قدرة الم ,شركة استشارات تنشأ ليذا الارض
 . الخاص م والعا يندية لموطاعقتصاتوديم خدمات ا

 
 . تطوير برنامج لمدراسات العميا:  انياً 
وبرنههامج . ل الجامعههات الرا بههةتوههوم المدرسههة بتطههوير برنههامج مشههترك لمدراسههات العميهها يههتم توديمههو مههن خهه       

عمهى وفهق ولن يهتم  , الدراسات العميا ىذا يجها لن يكهون جهزلًا ال يتجهزل مهن لجنهدة البحهث التهي تتبناىها المدرسهة
وربمهها يكههون برنههامج  . مههع الجامعههات المثههيفة ماثههبطي فههيالمدرسههة عههال ومراقبههة لمنوعيههة تتعههاون مسههتوى 

مههن بههين البههرامج األولههى التههي تتعههاون  , دراسههات الديموراطيههةالسهه مية و عميهها فههي مجههال الدراسههات اتالدراسههات لم
  .تطويرىا وتوديميا مع جامعات عريوة  فيالمدرسة 

    
  :تكوين جماعة عممية يرتبط المنتمون إلييا باىتمامات ومناىج عامة مشتركة:  ال اً 
       العمل عمى تشبيك لىل االختصاص وترابط جيهود البهاح ين وتكامميها , مهن خه ل تكهوين جماعهة عمميهة

عربيههة عامههة تأخههذ شههكل مههستمر عههام ينعوههد بشههكل دوري , تنب ههق منههو روابههط لىههل االختصههاص لو االىتمامههات 
 .المشتركة 
  الحاثهر وفهي المسهتوبل ومهن تتكون الجماعة العممية من الباح ين المتواصمين مع المدرسة في الوقت

البينيهة ذات الع قهة والعمهوم  اتنسهانيةالرا بين في تنمية معرفهة عربيهة فهي مجهاالت العمهوم االجتماعيهة و  جميع
 .بيما
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  فهي برنهامج  ونويهنظم الييها المشهارك, تنب ق نواة الجماعة العممية من قيادات فكرية وباح ين متميزين
كهذلك لصدقال المدرسة المتواصهمين معيها و  جميعو ن لإلنتاج العممي , ويا والمحكمالبحوث وبرنامج الدراسات العم

 .وفق نظام يوثع من لجل ذلك عمى في عثوية الجماعة العممي وروابطيا المتفرعة   ونالرا ب
  داري ومهالي ترتبط الجماعة العممية بالشسون العممية في المدرسة ويكون ليا استو ل وتنظهيم مينهي وا 
 .وينتظر لن ياطي ل ما المشاركين في مستمر الجماعة العممية نفوات مشاركتيم  .ا خاص بي
  الجماعة العممية والروابط المتفرعة منيا عمى االرتوال بالبحوث والدراسات عمى المستوى العربي  تعملو

سهاعد الجماعهة العمميهة كمها ت. وتأكيد ارتباطيما بالمشك ت واتشكاليات االجتماعية الرئيسية في الهدول العربيهة 
العمميهة ال زمهة لثهبط  بصفتيا ىيئة استشهارية فهي المدرسهة عمهى تطهوير لجنهدة البحهث ووثهع ونشهر المنهاىج

فأعثههال الجماعههة العمميههة  .مسههتوى البحههث العممههي واعتمههاد لدلههة البحههث ومعههايير تويههيم وتحكههيم اتنتههاج الفكههري
كما ينتظر مهنيم لن يكونهوا مصهدرًا رئيسهيًا . ودوة الفكرية والعممية والروابط المتفرعة عنيا , ينتظر منيم توديم ال

 .  لمباح ين في المدرسة والمشاركين في نشاطات موقعيا عمى شبكة المعمومات 
لتوسههيع دائههرة االتصههال بههين النههاطوين بالماههة العربيههة وتنميههة التواصههل والتفاعههل   إطهه ق موقههع الكترونههي :رابعههاً 

وتيسههير  (دار نشهر الكترونيهة)نشهر اتنتهاج العممههيلحهوار والمشهاركة عههن بعهد ومهن خهه ل ااالفتراثهي مهن خهه ل 
لبههاح ين وطهه ا العمههم والميتمههين عامههة فههي الههدول الههى اوصههول الكتهها والههدوريات والبحههوث وقواعههد المعمومههات 

 .العربية وخارجيا
 

(4) 
 التمويل

 :ة التاليمن المصادر  تمويل المدرسة في المدى المنظور يتكون
 

 . مساىمات لعثال الييئة التأسيسية: اوالً 
 لو  يههر اليادفههة لمههرب  مههن لجههل لنشههال الشههركة,  لممدرسههة ونالمسههاىمات التههي يوههدميا المسسسهه يوىهه 

مواجيهة مصهاريي ل توظيفها مباشهرا  ىهذه المسهاىمات توظهيوي وسه. الجمعية التي سوي تووم بأنشال المدرسهة
قامة المنشالتأسيس و  في  لمال العاملس اتوفير رلكما ستوظي ل ,لتجييزات ال زمة لمبنى المدرسةاشرال  ت واآا 

 ,خهرىاألمصهادر التمويهل لهى جانها إن خهدمات المدرسهة مهن توليهد دخهل ياطهي تمك  تهلى حهين مرحمة اتنتوالية إال
 .رىو خدمات لخ تكاليي نشاطات المدرسة من تعميم وبحوث ونشر

دوالر فهي حالهة شهرال  يهينم  26لمدرسة وتجييزىها لمعمهل بحهوالي االست مار في تأسيس اقدرت كمفة وقد 
قامة مبنى , وفي حدود مميوني دوالر في حالة االكتفال بمبنى مسجر  وجديٌر بالتأكيد لن لعثال الييئهة . لرض وا 

ىها التأسيسية قد قرروا التزام كل عثو منيم بمبمغ مائة الي دوالر لمواجيهة احتياجهات تأسهيس المدرسهة وتجييز 
 .     لمعمل 

 
 .  وديعة التأسيس:  انياً 
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حهوالي نصهي ب يوهدرريعهًا  تدر ة تبمغ عشرة م يين دوالر ينتطر لنيتوفر لممدرسة في الوقت الحاثر وديع      
مهدة . دادعة المدرسة في مرحمتي التحثير واتدار إنفوات  صص لتاطيةوىذا الريع سوي يخ. سنوياً  دوالر مميون

 .مهن إيهرادات ومصهادر لخههرى وههات اتدارةنفد يبتسهد المدرسهة توهوم نل ينتظههر بعهدىا ,سهنوات ىهذه الوديعهة خمهس
 .ونفسمكن لتحويق الارض إن ل لى ىذه الوديعةمكن لن تثاي ودائع لخرى إوي

 

  ورعاية ط ا العمم المدرسةالعربية لمبحوثصندوق :  ال اً 
من  تويكون  بم ابة لمانة لألموال التي  , في المدرسة الدراسات العمياالبحث و  نشاطات صندوق لمساندةوىو     

ن يتكههون وينتظههر ل. لممدرسههة بشههكل عههام لو  لنشههاط مههن نشههاطاتيا , م ههل تمويههل كرسههي لو مركههز لو برنههامج 
كمهها تتكههون المسههاىمات الفرعيههة مههن مههن  بأسههمال تتفههق عمييهها  عههن طريههق المشههاركة باألسههيم الصههندوق العههام

ومن بين البرامج المحتممة في الوقت الحاثر برنامج فهي الدراسهات . موجا مذكرة تفاىم المدرسة مع المانحين ب
دمهاج إالصهندوق  يتوجها عمهى األحهوال جميهعوفهي  .وربما برنامج لو لك ر في مجال دراسات لخرى , الديموراطية

 عمههى المنههافع طهه عاتالصههندوق واسههت ماراتو وحسههاباتو المدقوههة وكههذلك دارة وتسههييل متههابعتيم ت فههاعمي الخيههر
 . تيم الجاريةتتحوق من صدقئد التي والفوا

 

بدون شروط  دامت عربية لو دولية لو لجنبية ماالمصادر يمكن لن تكون وىذه   :مويل الخيريمصادر الت: رابعاً 
تعبئة جيود  ولساليا بتونيات شكل خاصب وعمى المدرسة ان تيتم .سة ر د رض الم فيتأ ير سمبي لو 

 .وتعيين شخص مناسا لمتابعة ذلك   Fundrasingالخيرية التبرعات 
 

سهتخدام المعمومهات المتاحهة فهي واتعه ن وا االلكترونهي النشهرعائهدات م هل  األخهرى ت النشهاطاتإيهرادا:  خامساً 
 .المدرسة من توديميا  تقتصادية التي تتمكنوكذلك سائر الخدمات ا ,المدرسة موقع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          (3) 
 التنظيم                                                         

 .العربية لمبحوث والدراسات العميا  ي الموترح لممدرسةيمالييكل التنظ (2)رقم  ميوث  الرس        
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 (2)الرسم رقم          
 يميظالييكل التن                                                    
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 .المستويات والوحدات وع قاتيا و كذلك توصيي الوظائي شتىوظائي  المدرسةفي دراسة تنظيم  حددوست 
 

 (0) 
 عدادوات ميمات مرحمة التحثير

تبهدو  وميمهات ىهذه المرحمهة. واتعداد التحثيرع المدرسة العربية مرحمة و ر دخل مش,  1662مطمع  عتبارًا منا
 : في الوقت الحاثر كما يمي
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لمدراسهههات واتستشهههارات تخهههذ المكتههها العربهههي وقهههد ا. از متابعهههةنشهههال جيهههتخهههاذ موهههر إداري مسقهههت وا  ا -2
شهيارىا وتحديهد  الهى لن ,رسهةدمشهروع المل والمشروعات في الدوحة موهرًا مسقتها يهتم تسهجيل المدرسهة وا 

 .ليا  يسيوالرئ الوانوني المور
وكههذلك . ال زمههة لمعههرض عمههى اجتمههاع تشههاوري (المتطمبههات والخيههارات) االساسههية  تييئههة المعمومههات -1

   - ختيهار المحكمهينوا م وتحكهيم اتنتهاج العممهييتحديد معايير توي -موقع ال صميمت: لكل من  التحثير
التهي سهوي تبهدل بيها  ةتحهري موثهوعات الدراسهات الجماعيه -رسة والوقهي دمتطمبات تسجيل المتحرى 

 ( .وىذه الميمات تم البدل بتناوليا بشكل عام ) .المدرسة

في توفير متطمبات خاص  عمى نحووالنظر  ,وتنويحو سةر دمناقشة مشروع المثيق لعود لوال تشاوري  -5
 (.23/8/1662ود اجتماع تأسيسي في لكسفورد بتاريخ ع. ) وتحديد خيارات تنفيذ مشروع المدرسة

 رتىيئة تأسيسهية واخته أتإنش ) .منال من شركال في الجيد والمالالتأسيس لو مجمس األ ىيئةتسمية  -4
 ( .لجنة تأسيس 

المدرسهة  سهجيلجرى اتصال بمكتا محاماة في بريطانيا من لجهل ت) . واختيار موراتيا المدرسة  تسجيل -3
 .الرئيسي  عمى لن تكون بيروت المور اتفقوكذلك . والحصول ليا عمى صفة المسسسة الخيرية 

عداد خطة التنفيذيم تنظ الويام بدراسة  -0 يجري االستعداد لعود اجتمهاع  هان بحثهور خبهرال مهن لجهل )  .وا 
إثافة الى النظر في تنظيم المدرسة ووثع خطهة تنفيذيهة  , توصيي نشاطات المدرسة وكيفية تنظيميا

Business Plan  لتحويق المشروع .  

 .تعيين إدارة تنفيذية -2

 .لجنة متابعة لصندوق المدرسة  و ة تكوين لمان -8

 .وتنظيم عمميا وع قاتيا بالمدرسة  تكوين الجماعة العممية -9

 .وثع دليل البحوث وتحديد معايير توييم وتحكيم اتنتاج العممي  -26

 .الفردية  اا البحوث والدراساتواستوط البدل ب جرالات الدراسات الجماعية -22

  .ط ق موقع المدرسةإ -21

وىههذه ىههي النوطههة الفاصههمة بههين مرحمههة التحثههير . سههة وتكههوين صههندوق المدرسههةإعهه ن تأسههيس المدر  -25
  .نط قتأسيس وات ومرحمة ال واتعداد

 .المتوقع لتنفيذ ميمات مرحمة التحثير واتعداد الجدول الزمني( 2)رقم  ممحقويوث  
 

 ( 2) ممحق رقم 
 الجدول الزمني المتوقع لمتنفيذ
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