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  مقدمة البحث:

في كل العصور، ماضيي  وااضيرو ومقيته ل  ميي مشيكلة تنشيعة المعليي الياأل يهيود ا مية وير يي  مشكلة تنمية االقتصاد إن

 نشعاً قادراً على االدارة وخاصة على مقتوى التعليي العالي ....

أأل تنشعة تلك التي ن اث عنها .... ؟؟؟ إنها ليقت مجرد التنشعة العاعليية أو المدرقيية او الجامعيية عليى ا قيلوم النم يي 

 إنها التنشعة اإل داعية من خالل المتنور أو النمواج الم دع.  ل

لهد كان لدى اإلدارة القياقية كل ا عاد المشكلة واقيت اعت ان تشيخا الاالية لتضيع العيالج النياج . لهيد كيان عليى رأ  

 هرارات الصاع ة.قاعمة ماا العالج مو إعداد المعلي الهاعد الصال  إلخراج جيل من المصممين الهادرين على اتخاا ال

من ماا المن لق جاءت فكرة ال اث التي تهوي على اقتراح إنشاء مجموعة من المراكز اات  يا ع ق ياعي ميدفها ا قاقيي 

ميو إعيداد أعضياء ميعية التييدري  فيي مجيال البنيون ليصيي   الميدر  معلميا قاعيداً وتصي   تلييك المراكيز ميي  ميرة الهناعيية 

 االدارية ....المشتركة لرجلي البنون والتنمية 

إن لتلييك المراكييز دوراً ميدانيي  مجيياالت البنييون المختلبيية وادواتيي  اإلدارة و مييارو ت ييوير مقييتوى عضييو ميعيية التييدري  

 واالرتهاء البكرأل والبني لل الم .... من أجل التنمية.

خ المايي   ياإلدارة فهنياك إن مقتوى عضو ميعة التدري  وجودة اإلنتاج )ال اليم   ه ياع البنيون الت  يهيية يتي  ران  المنيا

والتيي يجيم أن تشيالها اإلدارة لتعظييي االقيتبادة مين ال اقيات  –اتى في ظل الهيود والمعوقات  –مقااات ك يرة للاركة 

 المتااة غير المقتالة ... فليكن الت وير الشامل إان مو اقتراتيجيتنا.

دارة والتمويييل والتقييويق واالنتيياج والمييوارد ال شييرية ومجيياالت الت ييوير ا قاقييية فييي  ا نييا للمراكييز المهترايية مييي  اإل

 )أعضاء ميعة التدري  وال الم  وإعداد واقن اختيار الهاعد...
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