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 ...وتعاوى هع «هؤسّسة الصفدي» في التعلين الوستدام

ٚسزًشّ ثشَبيج انزؼهٛى انًسزذاو ف ٙطشاثهس « »CEP LAUثزُظٛى ػذد يٍ ٔسش انؼًم انز ٙرهجّ ٙطًٕدبد انًجزًغ ٔرٕاكت
ادزٛبجبد سٕق انؼًم .فبنًشكض انز٘ اػزًُذ ف« ٙيشكض انصفذ٘ انثمبف »ٙف ٙإطبس ارفبلٛخ انششاكخ انًٕلؼخ ث« ٍٛانجبيؼخ
انهجُبَٛخ األيٛشكٛخ «ٔ »LAUيؤسسخ انصفذ٘» ثٓذف إربدخ انًجبل أيبو انطشاثهسٔ ٍٛٛصٕالً إنٗ انًجزًغ األٔسغ ف ٙنجُبٌ
انشًبن ٙف ٙرٕفٛش فشصخ أفعم نهزؼهى ػجش رُفٛز دٔساد ٔدهمبد ػًم رشاػ ٙدبجبد انًجزًغ ثٓذف خهك فشص ػًم رهجّْ ٙزِ
انذبجبد رٕسّغ ف ٙيشٔدخ رؼبط ّٛيغ انمطبػبد انًخزهفخ ٔانز ٙكبٌ لذ اسزٓهّٓب ثبنزؼبٌٔ انًثًش يغ َمبثخ انًذبي ٍٛف ٙانشًبل
يٍ خالل ٔسش رخصّصٛخ رفٛذ انًُعٕ ٍٚإنٗ ْزا انمطبع.
أَٓٗ انًذبيٌٕ ثُجبح ثشَبيج انهغخ اإلَكهٛضٚخ انخبصخ ثٓى ف ٙيسزٕاِ األٔل ٔٚجش٘ اإلػذاد نهزذسٚت يغ فشٚك جذٚذ يٍ انًذبيٍٛ
ثبنزٕاص٘ يغ انًزبثؼخ نفشٚك انًسزٕٖ األٔل نالَزمبل إنٗ انًسزٕٖ انثبَٔ .ٙكبٌ نُمبثخ األطجبء ف ٙنجُبٌ انشًبن ٙدصخ يٍ
انزذسٚت إر جشٖ رُظٛى يؤرًش رُبٔل يجًٕػخ يٕاظٛغ ف ٙكبفخ انًجالد ٔلبو فشٚك « » CEP LAUثؼشض شبيم نهجشايج انز ٙرزصم
ثؼًم األطجبء.
علم الدين
ٔنفذ يذٚش ػبو «يؤسسخ انصفذ٘» إنٗ «أَُب ثبنششاكخ يغ «ٔ »LAUيٍ خالل فشٚك انؼًم انًذسّة ٔانًششف ػهٗ انًشكض َظًُّب
ثبلخ يٍ ٔسش انؼًم انز ٙسبًْذ ف ٙإػطبء فشصخ نهشاغج ٍٛف ٙرذس ٍٛيٓبسارٓى انؼًهٛخ ٔاالسرمبء ثؼبنى األػًبل ٔانز ٍٚثهغ
ػذدْى يب ٚمبسة  052يشبسكبً ٔيشبسكخ يٍ يخزهف االخزصبصبد ٔاألػًبس».
ورش العمل
ٔػذّد يذٚش ثشَبيج « »CEP LAUيٛشبل يجذالَ ٙانٕسش انزَُ ٙظًّذ ف« ٙيشكض انصفذ٘ انثمبفٔ »ٙانز ٙرًذٕسد دٕل :إداسح
انٕلذ ٔانعغط لبٌَٕ انؼمٕد انهجُبَٛخ دمّ انًشبكم ثفؼبنٛخ يٓبساد األػًبل انكزبثٛخ ٔأخاللٛبد انؼًم.
ورش عمل
ٔػٍ انمطبع انصذ ٙلبل يجذالَ« :ٙجشٖ رُظٛى ٔسشخ ػًم يغ يزطّٕػٔ ٍٛراليزح رًشٚط يُزذث ٍٛيٍ لجم انصهٛت األدًش
انهجُبَ ٙثٓذف رذس ٍٛاألداء فكبٌ ػشض نكم يب يٍ شأَّ إفبدح ْزِ انفئخ فْ ٙزِ انًُٓخ اإلَسبَٛخ انشالٛخ».
كًب َُظًّذ ٔسشخ ػًم «رمٛٛى األداء» ثبنزؼبٌٔ يغ «يسزشفٗ أنجٛش ْٛكم» ٔثٓذف انزًّٛض ف ٙسػبٚخ انًشظٗ ٔانز٘ ٚؼزجش ثبَٙ
يمّٕيبد انًشكض انصذ ٙثؼذ انخذيبد انطجٛخ انًمذّيخ جشٖ رُظٛى ٔسشخ رشكّضد أْذافٓب ػهٗ رٕظٛخ أًْٛخ «انؼُبٚخ» ٔارّجبػٓب
كسهٕن نهزأكذ يٍ أٌ انًشٚط ٚزهمٗ أفعم انخذيبد انصذٛخ ٔاالسزشفبئٛخ ثذست دبجبرّ».

