وثـيـقـة:

مؤتمر المانحين اإلقليمي لدعم قطاع التعليم
في جمهورية الصومال الفيدرالية
تحت شعار:

" معا ..لدعـم التعليم وتعزيز السالم في الصومال "

اعداد :أ .عصام حسين الجامع
األمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم
المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى منظمة االيسيسكو ومنظمة األلكسو
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أوال .المنطلق:
قام األمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم ومندوب جمهورية
الصومال الفيدرالية لدى األلكسو واإليسيسكو أ .عصام حسين الجامع بعرض فكرة عقد مؤتمر
مانحين نوعي وسباق لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية على معالي وزيرة
التنمية االجتماعية والخدمات العامة في جمهورية الصومال الفيدرالية د .مريم قاسم ـ التي قامت
مشكورة بعرض الفكرة أثناء المؤتمر العام أللكسو في شهر ديسمبر من عام  ، 2102وقد القت
الفكرة ترحيب السادة أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم العرب.

وتنطلق وثيقة " مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية " من
المنطلقات التالية:
.1

قرار رقم  39/40الصادر عن مجلس وزراء الخارجية الددول االسديمية والمنعقدد فدي

دورته التاسعة والثيثين (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة) فدي جمهوريدة جيبدوتي (-01
 01نوفمبر) ونصه:
 -يقددرر شنشدداء صددندوق اسددت ماني مددن أجددل الصددومال لتسددهام فددي فددي التخفيد

مددن مددن

معاناة أبناء الشعب الصومالي وفي جهود بناء السيم وشعادة تأهيل والتنمية في البيد.
 يدعو الدول األعضاء والمؤسسات الماليدة والمجتمدع المددني والمحسدنين شلدى المسداهمةبسخاء في هذا الصندوق االست ماني من أجل الصومال.
 يطلددب مددن األمددين العددام أن يتخددذ  ،بالتنسدديق مددع ر دديس صددناديق من مددة التعدداوناالسيمي ،جميع التدابير اليزمة طلبا لدعم الصدندوق االسدت ماني مدن أجدل الصدومال،
ومن ضمنها الدعوة لعقد مؤتمر خاص للمانحين من أجل الصومال.
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 .2قرار القمة العربية بالدوحة  22مارس 2102م {دعوة الددول األعضداء ودول العدالم لتقدديم
كافة أشكال الدعم السياسدي والمدادو والمدالي والعدون الفندي للصدومال لتمكينده مدن مواصدلة
تحقيددق التددوازن السياسددي وتعزيددز األمددن ومسدداعدته علددى بندداء مؤسسددات الدولددة وشعددادة
اإلعمار}.

 .3تقرير فريق الخبراء العدرب بر اسدة أ .د غدانم حمدد النجدار وبعضدوية أ .د عبددالرحيم علدي
محمددد المكلدد

برصددد األوضدداع التربويددة والتعليميددة فددي جمهوريددة الصددومال الفيدراليددة

بالتعاون مع أ .عصام حسين الجامع والمقدم شلى الدورة التاسعة والتسدعين للمجلدس التنفيدذو
للمن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( 23-21مايو .)2113

قرار اللجنة العامة للمؤتمر العام للمن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسدو) فدي

.4

دورته الحاديدة والعشدرين المنعقددة فدي الجمهوريدة التونسدية مدابين  20 - 21ديسدمبر ،2102
ونصه:
 .1الموافقة على تعزيز دعم جمهورية الصومال في قطاع التعليم.
 .2دعوة المدير العام لبذل مساعيه لحشد الدعم اليزم ،والتعر

على مدى امكانية مساهمة

الدول األعضاء ،والمؤسسات التمويلية واإلقليمية والدولية.
 .3دعوة المدير العام إليفاد خبير لمساعدة جمهورية الصومال في شعداد مشروع متكامل تحدد
فيه االحتياجات الملحة ،وذلك بالتعاون مع مكتب جامعة الدول العربية في مقديشو ،على
أن يقدم المشروع من طر

الحكومة الشرعية في الصومال في أجل ال يتجاوز ثيثة

أشهر.
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 .4دعوة المجلس التنفيذو لدراسة المشروع المقدم من جمهورية الصومال وتحديد اآلليات
واالعتمادات المطلوبة والبرنامج الزمني للتنفيذ على أن يرسل للدول األعضاء
والمؤسسات التمويلية.
 .5دعوة المن مة لتنفيذ المشروع المعتمد من المجلس التنفيذو بما يتوافر من اعتمادات.

 .5وثيقة الـتـصـور الـتـنـفـيـذو للمشروعات البنية األساسية التربوية والثقافية والعلمية والمقدم
شلى الدورة الما ة للمجلس التنفيذو للمن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( 22-22نوفمبر
.)2113
 .6خطددداب حكومدددة جمهوريدددة الصدددومال الفيدراليدددة – وزارة التنميدددة والخددددمات االجتماعيدددة
المددؤر  10يونيددو  2102بالموافقددة علددى عقددد مددؤتمر المددانحين لدددعم قطدداع التعلدديم فددي
جمهوريددة الصددومال الفيدراليددة وحشددد الدددعم المددالي والفنددي للمشددروعات التربويددة والعلميددة
والثقافية المعتمدة

ثانيا .الهدف:
التحضددير لمددؤتمر مددانحين – بالتنسدديق والتعدداون التددام بددين المن مددة العربيددة للتربيددة
والثقافة والعلوم والمن مة االسيمية للتربية والثقافة والعلوم وبدين حكومدة جمهوريدة
الصددومال الفيدراليددة  -لحشددد الدددعم المددالي والفنددي المطلددوبين لتنفيددذ المشددروعات
التربوية والثقافية والعلمية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
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ثالثا .المسارات الرئيسة للمشروعات التنموية في مجاالت التربية والعلوم
والثقافة:
 .1مشروعات البنية األساسية.
 .2مشروعات بناء وتطوير القدرات.
 .3مشروعات تطوير السياسات واألن مة
 .4مشروعات الدراسات المسحية والبحوث المتخصصة.
 .5مشروعات المنح الدراسية والتدريبية.

رابعا .مصادر تقديم المشروعات المقترحة:
 .1جمهورية الصومال الفيدراليدة  -اللجندة الوطنيدة الصدومالية للتربيدة والثقافدة
والعلوم.
 .2المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).
 .3المن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو).
 .4الشركاء االستراتيجيين المعتمدين.

خامسا .الفئات المانحة المستهدفة:
 .1الحكومات.
 .2المؤسسات الحكومية.
 .3القطاع الخاص واألهلي.
 .4الجمعيات والمن مات غير الحكومية.
 .5المبرات الخيرية.
 .6الشخصيات الراعية.
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سادسا .االجتماعات التحضيرية:
 االجتماع التحضيري األول ( 92مايو  – 9102تونس):
تم عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال اجتماعات المن مة العربية للتربية والثقافة
والعلوم (ألكسو) والمؤتمر التاسع لوزراء التربية العرب وذلك في يوم الخميس الموافق 22
مايو  2102ضم كل من معالي وزير التربية والتعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية األستاذ
عيسى محمد أحمد ومعالي المدير العام للمن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)
الدكتور عبدهللا حمد محارب ومعالي المدير العام المساعد في المن مة العربية للتربية والثقافة
والعلوم الدكتور عبدالبارو القدسي وسعادة مستشار المدير العام والمس ول عن مل

الصومال

لدى من مة األلكسو الدكتور غانم النجار وسعادة مديرة العيقات الخارجية في من مة األلكسو
وسعادة مدير دا رة التعاون الدولي في المن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة (شيسيسكو)
الدكتور أحمد ولد أباه وسعادة مدير شدارة المن مات في األمانة العامة لجامعة الدول العربية
الدكتور محمد خير وسعادة األمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم
وعضو المجلس التنفيذو عن جمهورية الصومال الفيدرالية في المن مة العربية للتربية والثقافة
والعلوم والمن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة األستاذ عصام حسين الجامع.
وقد تناول المجتمعون موضوع جدول األعمال المتعلق باإلعداد لمؤتمر المانحين لدعم قطاع
التربية والتعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية ،والمقترح من قبل سعادة األمين العام للجنة
الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم ،وهو كالتالي:
-

اعداد قا مة مشروعات البنية األساسية في قطاع التربية والعلوم والثقافة في جمهورية الصومال
الفيدرالية والمراد دعمها فنيا ً وماليا ً.

-

اعتماد بطاقة فنية تفصيلية موحدة لتنفيذ المشروعات الصومالية.
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-

اعتماد آلية موحدة لمتابعة تنفيذ وشدارة المشروعات الصومالية.

-

اعتماد ال حة الجهات الراعية لمؤتمر المانحين.

-

اعتماد ال حة الجهات الداعمة للمشروعات الصومالية.

-

اعتماد ال حة الجهات االستشارية لمؤتمر المانحين.

-

اعتماد قا مة المدعوين لحضور والمشاركة في مؤتمر المانحين.

-

اعتماد صندوق ا تماني للمشروعات الصومالية وتن يم ال حته الداخلية.

-

تحديد مكان انعقاد مؤتمر المانحين.

-

تحديد زمان انعقاد مؤتمر المانحين.
نتائج االجتماع:

اتفق المجتمعون على عقد اجتماع تحضيرو ثاني لتعداد لمؤتمر المانحين ذو الصلة والقيام بكافة
الخطوات المطلوبة في هذا الصدد والمشار شليها في جدول األعمال.
-

تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي األطرا

الثيثة الر يسة (من مة األلكسو ومن مة

االيسيسكو واللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم) والمكل

بالقيام بكافة اإلجراءات

اليزمة لعقد مؤتمر المانحين.
-

تشكيل سكرتارية لمؤتمر المانحين لتوثيق والقيام بكل ما هو مطلوب في هذا الصدد.
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االجتماع التحضيري األول ( 92مايو  – 9102تونس)

 االجتماع التحضيري الثاني ( 09سبتمبر  – 9102الرباط):
تم عقد االجتماع التحضيرو الثاني في مقر المن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة في
الرباط ،وضم كل من السيد عصام حسين الجامع األمين العام للجنة الوطنية الصومالية
للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذو في من متي األلكسو وااليسيسكو،
والدكتور أحمد ولد اباه مدير دا رة التعاون الدولي في المن مة االسيمية للتربية والعلوم
والثقافة (شيسيسكو) ،والدكتور غانم حمد النجار مستشار المدير العام والمس ول عن مل
الصومال لدى من مة األلكسو .كما تم على هامش المؤتمر اللقاء بمعالي الدكتورة أمينة بنت
عبيد الحجرو المدير العام المساعد في المن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة.
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نتائج االجتماع:
اتفق المجتمعون على التالي:
 شعار المؤتمر:معا لدعم التعليم وتعزيز السيم في الصومال
 مصادر تقديم المشروعات المقترحة: )0جمهورية الصومال الفيدرالية  -اللجنة الوطنية الصومالية.
 )9المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
 )3المن مة االسيمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)
المسارات الرئيسة للمشروعات:
)0
)9
)3
)2

البنية األساسية.
بناء القدرات
رسم السياسات والدراسات والبحوث
المنح الدراسية والتدريبية.

الفئات المستهدفة:
)0
)9
)3
)2
)5

الحكومات.
المؤسسات الحكومية.
المن مات غير الحكومية.
القطاع الخاص.
الشخصيات الراعية.

الخطوات التي تم االتفاق عليها:
-

اعداد خريطة الطريق (قبل المؤتمر  ،وأثناء المؤتمر  ،وبعد المؤتمر).
اعداد نموذج موحد لمذكرة التفاهم مع الشركاء.
اعداد نموذج موحد لكتابة مادة المشروع.
اعداد خطاب موحد للدعوات (سو توجه الدعوة للمانحين فقط) وموقعة من قبل األطرا
الثيثة المعنيين.
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اعداد قا مة السفراء للنوايا الحسنة.
اعداد خطة للتواصل مع اآلخر.
تتولى من مة االيسيسكو سكرتارية المؤتمر.
المكان المقترح لعقد المؤتمر :دولة الكويت.
الزمان :يحدد الحقا ً.

-

اإلطار الزمني لتنفيذ المهام المطلوبة:

 -نهاية سبتمبر :9102

 االنتهاء من اعداد قا مة المانحين المرتقبين
 تبادل عناوين المشروعات.

 نهاية مايو :9105








االنتهاء من اعداد خريطة الطريق (قبل المؤتمر  ،وأثناء المؤتمر  ،وبعد المؤتمر).
االنتهاء من اعداد نموذج موحد لمذكرة التفاهم.
االنتهاء من اعداد نموذج موحد لكتابة مادة المشروع.
االنتهاء من اعداد خطاب موحد للدعوات (لن توجه الدعوة اال للمانحين) وموقعة من قبل
األطرا الثيثة المعنيين.
اعداد قا مة السفراء للنوايا الحسنة.
تشكيل سكرتارية المؤتمر.
استيم خطاب خطي من قبل الحكومة الصومالية متعلق بموافقتها بحشد الدعم المالي
والفني للمشروعات.
عقد االجتماع التحضيرو الثالث (ان استدعت الحاجة شلى ذلك).

 بداية يوليو :9102 البدء بإرسال الخطابات للجهات المانحة المرتقبة.
 تحديد زيارة ثيثية لصاحب السمو أمير دولة الكويت.
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 منتصف ديسمبر :9105 عقد مؤتمر المانحين.

االجتماع التحضيري الثاني ( 21سبتمبر  – 1122الرباط)
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االجتماع التحضيري الثالث ( 96 – 95مايو  – 9105الكويت):
تم عقد االجتماع التحضيرو الثالث في دولة الكويت خيل الفترة ما بين  20 – 21مايو
 2101في دولة الكويت ،وضم كل من األستاذ الدكتور غانم حمد النجار ،مستشار المدير العام
للمن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلسكو) والمسؤول عن مل

الصومال لدى من مة

األلكسو ،والدكتور أحمد سعيد ولد أباه ،مدير العيقات الخارجية والتعاون في المن مة االسيمية
للتربية والعلوم والثقافة (شيسيسكو) ،والسيد عصام حسين الجامع ،األمين العام للجنة الوطنية
الصومالية للتربية والثقافة والعلوم والمندوب الدا م لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى من مة
االيسيسكو ومن مة األلكسو  ،وكما تم على هامش االجتماع اللقاء بمعالي األستاذ الدكتور بدر
حمد العيسى ،وزير التربية ووزير التعليم العالي في دولة الكويت في يوم األثنين الموافق 21
مايو  2101وبحضور األستاذ عبد اللطي
للتربية والثقافة والعلوم ،وذلك بهد
التحضيرو الثالث

أحمد البعيجان ،األمين العام للجنة الوطنية الكويتية

عرض وثيقة المؤتمر ووثيقة جدول أعمال االجتماع

وكافة المستجدات ذات الصلة ،والتعر

على توجيهاته المتعلقة

بالتحضيرات اليزمة لعقد المؤتمر .وقد ع َبر معاليه مشكوراً عن مساندته ومباركته لهذه
المبادرة النوعية الهادفة شلى دعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية ،كمدخل ر يس
لتعزيز السيم واالستقرار في هذا البلد العربي واإلسيمي الشقيق .كما عبر معاليه عن تقديره
لكافة الجهود المبذولة من األطرا

الثيثة المعنية ،والخطوات والمهام التي شنجزت من قبل

اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل ممثلي تلك األطرا  ،ووعد معاليه بعرض مشروع المؤتمر
على صاحب السمو أمير دولة الكويت ،حف ه هللا ورعاه ،في أقرب فرصة ،وفي هذا السياق
وخيل الجلسات الموالية ،أبلغ د .غانم النجار المجتمعين بأن معالي وزير التربية ووزير التعليم
العالي في دولة الكويت ،قد أفاد بأنه قد عرض مشروع مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في
دولة الكويت على صاحب السمو أمير دول الكويت حف ه هللا ورعاه ،أن سموه أبدى ترحيبه
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بهذا المشروع ،بوصفه مبادرة شنسانية تعزز رسالة السيم والتعايش السلمي في جمهورية
الصومال الفيدرالية.

االجتماع مع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي أ .د بدر حمد العيسى وبحضور أ .د غانم حمد النجار
ممثل األلكسو والسيد عصام حسين الجامع (ممثل جمهورية الصومال والدكتور أحمد ولد أباه (ممثل
اإليسيسكو) والسيد عبداللطيف أحمد البعيجان (ممثل دولة الكويت)

بــنــود جــدول األعــمـال االجتماع التحضيري الثالث:
 )1قا مة المشروعات المقترحة.
 )2البطاقة الفنية التفصيلية المقترحة لتمويل وتنفيذ ومتابعة المشروعات المعتمدة.
 )3ف ات الجهات الراعية والشريكة في المؤتمر.
 )4مقترح مذكرة التفاهم مع الشركاء االستراتيجيين في المؤتمر.
 )5قا مة الجهات االستشارية للمؤتمر.
 )6قا مة الجهات المانحة المستهدفة.
 )7الصندوق اال تماني للمشروعات وال حته الداخلية.
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 )8اإلطار العام للخطة اإلعالمية والتسويقية للتواصل مع اآلخر وتسويق المؤتمر.
 )9قا مة سفراء للنوايا الحسنة.
)11

تحديد أعضاء سكرتارية المؤتمر.

)11

تحديد مكان وزمان انعقاد مؤتمر المانحين.

)12

قا مة المدعوين لحضور والمشاركة في المؤتمر.

)13

تحديد اإلطار الزمني لالنتهاء من المهام غير المنجزة.

أعمال االجتماع التحضيري الثالث في دولة الكويت ( 96 – 95مايو )9105
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نتائج االجتماع:
اتفق المجتمعون على المقترحات التالية لرفعها شلى اإلدارة العامة لأللكسو واإليسيسكو
العتمادها.
 تشكيل لجنة عليا لمؤتمر المانحين تتكون من السادة (معالي المدير العام للمن مة العربيةللتربية والثقافة والعلوم ومعالي المدير العام للمن مة اإلسيمية للتربية والعلوم والثقافة).
 تشكيل لجنة تن يمية لمؤتمر المانحين تتكون من السادة (أ.د غانم النجار مستشار المديرالعام أللكسو والمسؤول عن مل

الصومال ،د .أحمد سعيد ولد أباه ،مدير العيقات

الخارجية والتعاون في اإليسيسكو ،واألمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة
والعلوم والمندوب الدا م لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى األيسيسكو واأللكسو) ،وتكلي
اللجنة التن يمية بالتخطيط والتنفيذ ومتابعة شنجاز كافة المهام حتى انعقاد المؤتمر ،ورفع
تقاريرها للجنة العليا للمؤتمر.
 تمكين اللجنة التن يمية ،بموجب التمثيل المؤسسي لكل عضو فيها ،من اإلستعانة بصورةمباشرة بمن تراه مناسبا ً في الجهة التي يمثلها ،أو من خارجها في شطار تنفيذ المهام
المشتركة.
 تحديد تصور مبد ي للمهام التن يمية للمؤتمر في جدول مرفق بمحضر االجتماعالتحضيرو الثالث ،ويعتبر هذا الجدول المرفق جزءاً ال يتجزأ من هذا المحضر ،ويبدأ تنفيذ
مهامه ،من تاريخ  31يونيو .2115
-

اختيار اإليسيسكو لتتولى سكرتارية اللجنة التن يمية للمؤتمر.

 برمجة زيارات شلى جمهورية الصومال الفيدرالية وبعض الدول العربية واالسيمية بهدعرض وتسويق أهدا

المؤتمر وحشد الدعم الفني والمالي المطلوبين للمشروعات

والبرامج المعتمدة في المؤتمر.
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 تخصيص ميزانية من قبل األلكسو وااليسيسكو ليتسنى للجنة التن يمية القيام بالمهام الموكلةلها لتنفيذ المؤتمر.

صورة جماعية تضم كل من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي في دولة الكويت أ .د بدر حمد العيسى ،
وممثل األلكسو أ .د غانم حمد النجار ،وممثل اإليسيسكو د .أحمد سعيد ولد أباه  ،وممثل جمهورية الصومال
الفيدرالية أ .عصام حسين الجامع ،وممثل دولة الكويت أ .عبداللطيف حمد البعيجان

12

الجدول الزمني إلنجاز المهام التنظيمية لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال:

الرقم

المجال

المهمة

الجهة
المكلفة

جهات
التشاور

متطلبات التنفيذ

تاريخ اإلنجاز

1

رسالة االستضافة

إرسال رسالة طلب
اإلستضافة المشتركة بين
األإليسيسكو واأللكسو
وجمهورية الصومال

اللجنة
التنظيمية

يتم تحديدها
الحقا

إعادة صياغة رسالة
االستضافة موجهة إلى
وزير التربية الكويتي

 31بونيو 2115

إعداد البرامج
والمشروعات

اللجنة
التنظيمية

يتم تحديدها
الحقا

شهران من تاريخ
اعتماد المحضر

9

الوثائق

تكليف اإلدارات
المختصة في األلكسو
وااليسيسكو ،تكليف
اللجنة الوطنية
الصومالية بتزويد
األلكسو وااليسيسكو
بالمصادر والجهات ذات
الصلة.

اإلخراج الفني للوثائق
ترجمة الوثائق (إلى
اإلنجليزية)

مركز
المعلومات في
االيسيسكو
األلكسو
وااليسيسكو

األلكسو
واللجنة
الوطنية
الصومالية
يتم تحديدها
الحقا

3

رسائل الدعوة

إعداد الرسائل والعناوين
وترجمتها ،وإرسال
الدعوات ومتابعتها

اللجنة
التنظيمية

وزارة التربية
في دولة
الكويت

2

قائمة سفراء النوايا
الحسنة (سفراء
السالم)

تعيين السفراء

اللجنة
التنظيمية

االيسيسكو

5

المستندات القانونية

االيسيسكو

اللجنة الوطنية
الصومالية
واأللكسو

6

الخطة اإلعالمية

اللجنة
التنظيمية

يتم تحديدها
الحقا

مذكرات التفاهم ،اعداد
اللوائح التنظيمية للصندق
اإلئتماني
اعداد مادة تعريفية عن
الصومال
أعداد مواد إعالمية عن
رسالة وأهداف ومضامين
المؤتمر
إعداد مواد إعالنية عن
الصومال وعن المؤتمر
اعداد خطة التغطية
اإلعالمية للمؤتمر
تحديد شركاء إعالميين
تحديد قضايا إعالمية أخرى
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إعداد التصميم ،
وفهرس الوثائق
تكليف جهة الترجمة في
االلكسو وااليسيسكو
اعتماد نموذج رسالة
الدعوة  ،اعداد استمارة
المشاركة ،اعداد قائمة
المدعويين ،استالم
الردود
تحديد معايير االختيار،
اقتراح عدد من
الشخصيات من
الجنسين ،تحديد مهمات
اعداد نصوص
المذكرات ،واعداد
مشروع الصندوق
اإلئتماني

تكليف األيسيسكو
واأللكسو واللجنة
الوطنية الصومالية
بإعداد خطة إعالمية
شاملة إلنجاز المهام
المطلوبة

أسبوعان
شهر

شهرين

شهر

شهر ونصف

شهران

