روديى االنظمة الغير مأهىلة :USR
اول مسابقة لطالب الجامعات من نىعها في في الشرق االوسط

أتٕ ظث2011-02-21 ،ٙ
تحضٕس سًٕ انشٛخ َٓٛاٌ تٍ يثاسن آل َٓٛأٌ ،صٚش انرؼهٛى انؼانٔ ٙانؼهٕو ف ٙدٔنح االياساخ ػمذخ يإسسح انششق
االدَٗ ٔانخهٛج نهرحهٛم انؼسكش٘ "ئُٚجًا" ٔ ،انكهٛاخ انرمُٛح انؼهٛأ ،ششكح َٕسششٔب غشٔياٌ االيٛشٚكٛحٔ ،ششكح
أتٕظث ٙالسرصًاساخ األَظًح انزاذٛح "أداس "ٙيإذًشا صحفٛا يشرشكا ػهٗ ْايش يؼشض انذفاع انذٔن ٙف ٙأتٕ ظثٙ
حٛس اػهٍ ػٍ اَطالق "سٔد ٕٚاالَظًح انغٛش يإْٔنح" –  USRذحُٗ سػاٚح سى انشٛخ َٓٛاٌ ْٕ USR .ػثاسج ػٍ
يساتمح نطالب جايغاخ اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج نرصًٛى ٔتُاء ٔاخرثاس طائشاخ ذحكى ػٍ تؼذ غٛش يإْٔنحٔ .سٕف ٚرى
ذمٛٛى انًساتمح اسرُادا انٗ يؼاٛٚش انسشػح ،انمذسج ػهٗ انرحًم ٔانؼشض.
اٌ  ْٕ USRانحذز األٔل يٍ َٕػّ ف ٙيُطمح انششق االٔسط ٔٓٚذف لشج٘ع انطالب ػهٗ ذطثٛك انشٚاضٛاخ ٔالػهٕو
ف ٙػانى ُْذسح الطٛشاٌ انرطثٛمٛح .كًا سٛرؼهى انطالب يٍ خالل ْزِ انًُافسح كٛفٛح ذصًٛى ٔتُاء ٔاخرثاس طائشاخ يٍ
دٌٔ طٛاس ٔسٙطٕسٌٔ انؼًم انجًاػٔ ٙيٓاساخ انؼشض .سٕف ٚساػذ يُٓذسٕ انكهٛاخ انرمُٛح انؼهٛأ ،ششكح َٕسششٔب
غشٔياٌ ٔششكح أتٕظث ٙالسرصًاساخ األَظًح انزاذٛح انطالب انًشاسك ٍٛخالل انفرشج انرحضٛشٚحٔ ،سرمذو دٔساخ دساسٛح
عٌ اساسٛاخ لطغ انطائشاخ ٔانذُٚايٛكا انٕٓائٛح.
سٛحصم انفشٚك انفائض تانًشذثح األٔلٖ ػهٗ سحهح يذفٕػح انركانٛف يمذيح يٍ لثم نحضٕس اجرًاع انجًؼٛح انذٔنٛح
نهًشكثاخ انغٛش يإْٔنح فٔ ٙاشُطٌٕ ،انٕالٚاخ انًرحذج األيٛشكٛح ف ٙآب  /أغسطس  2011حٛس سٛرًكٌُٕ يٍ ػشض
ذصًًٓٛى اياو جًٕٓس يرخصص ف ٙلاػح يشكض يإذًشاخ ٔانرٛش ٔاشُطٌٕٔ .سٛحصم انفشٚك انفائض تانًشذثح انصاَٛح
ػهٗ جائضج راخ لًٛح ذؼهًٛٛح يمذيح يٍ لثم ششكح أداس.ٙ
لال انهٕاء انشكٍ (و) خانذ ػثذ انهـّ انثٕػ ،ٍُٛٛسئٛس يإسسح انششق األدَٗ ٔانخهٛج نهرحهٛم انؼسكش٘ انششكح انًُظًح
نهحذز" :آَا نفشصح سائؼح نًإسسرُا اٌ َمٕو ترُظٛى سٔد ٕٚاالَظًح انغٛش يإْٔنح انز٘ ٚؼرثش األٔل يٍ َٕػّ ف ٙيُطمُا.
اٌ ْزا انحذز ٚركايم يغ ػُصش يٓى يٍ سؤٚح لٛادج دٔنح االياساخ انؼشتٛح انًرحذج انر ٙذؼرًذ ػهٗ َمم انًؼشفح
ٔانركُٕنٕجٛا نألجٛال انجذٚذج ".اضاف" :اٌ ْزا انحذز ٓٚذف انٗ ذؼضٚض لذساخ شثاتُا ف ٙانثحٕز ٔانرطٕٚش .اٌ ْزا
انشٔد ْٕ ٕٚحذز سُٕ٘ ْٔذفُا ْٕ ذحٕٚهّ ف ٙانسُٕاخ انماديح انٗ حذز الهٔ ًٙٛدٔن".ٙ

يٍ جاَثّ ،اشاس انذكرٕس طٛة كًان ٙيذٚش يجًغ كهٛاخ انرمُٛح انؼهٛا اَّ ٚششف انكهٛاخ انؼًم تشكم ٔشٛك يغ كم يٍ
يإسسح ئَجُا انًُظًح نهحذز ٔ ششكرا َٕسششٔب غشٔياٌ ٔأداس ٙانشاػر ٍٛنّ" .كًا اسدف" :يساتمح ذصًٛى انطائشاخ
دٌٔ طٛاس يؼشٔفح ف ٙكم انؼانى سركٌٕ األٔنٗ نهطالب ػهٗ يسرٕٖ انذٔنح ْٔزا يا ٚشكم ششف كثٛش نُا ".كًا لال
دكرٕس كًان " :ٙنذا انكهٛاخ انرمُٛح انؼهٛا ذاسٚخ طٕٚم ف ٙذٕفٛش خثشاخ انرؼهٛى ٔانركُٕنٕجٛا نطالتُا ػهٗ افضم ٔجّ
يًكٍْٔ .زا انحذز سٛشكم فشصح فشٚذج نطالب انُٓذسح ٔانطٛشاٌ نرؼهى يٓاساخ جذٚذج ٔانرًكٍ يٍ ٔضؼٓا يٕضغ
انرُفٛز يسرخذي ٍٛيجًٕػح كثٛشج يٍ انٕسائم انرطثٛمٛح انًٕضٕػح ف ٙذصشف طالتُأ .خرى شاكشا ششكح َٕسششٔب
غشٔياٌ ػهٗ ذمذًٓٚا ْزِ انجائضج انر ٙسرشكم حافزا نطالتُا نهذخٕل ف ٙيجال ذطٕٚش األَظًح غٛش انًإْٔنح كًا شكش يإسسح
ئُٚجًا ٔششكح أداس ٙانز ٍٚساػذا ػهٗ جؼم ْزا انحذز حمٛمح ٔالؼح".
ايا تايٛال فشاٚضس َائثح سئٛس ششكح َٕسششٔب غشٔياٌ انذٔنٛح ،انشاػ ٙانشئٛس ٙنهشٔد ٕٚفماند" :اٌ ششكُرا ال ذضال ذشكض فٙ
جًٛغ اَحاء انؼانى ػهٗ تشايج ٔششاكاخ يرؼهمح تانؼهٕو ٔانركُٕنٕجٛا ٔانُٓذسح ".كًا أضافد" :يٍ خالل ششاكرُا يغ دٔنح االياساخ
ٔانكهٛاخ انرمُٛح انؼهٛا ،نذُٚا شمح اٌ ْزِ انساتمح ْ ٙاحذٖ انخطٕاخ انرًٚ ٙكٍ اٌ ذخطٓٛا ششكح َٕسششٔب غشٔياٌ ٔدٔنح االياساخ
يٍ اجم ضًاٌ ذطثٛك سؤٚح انفشٚك أٔل سًٕ انشٛخ يحًذ تٍ صاٚذ آل َٓٛاٌ ٔن ٙػٓذ أتٕظثَ ٙائة انمائذ االػه ٙنهمٕاخ انًسهحح
نُظاو الرصاد٘ ألتٕ ظث ٙنؼاو ".2030
لال ػه ٙانثافؼ ،ٙانًذٚش انرُفٛز٘ نششكح أداس ٙلال" :ذرضًٍ سؤٚح ششكح أداس ٙاسٓايٓا تشكم أساس ٙف ٙذؼضٚض انمذساخ انٕطُٛح
ف ٙانصُاػح ٔضًاٌ يشاسكح انكفاءاخ انٕطُٛح انشاتح انًرًصهح ف ٙيُٓذسُٛا انشثاب ف ٙيخرهف يجاالخ انرمُٛح انحذٚصح .اَُا َرطهغ
تشكم كثٛش انٗ سؤٚح انُرائج انؼظًٛح نٓزِ انًُافسح ٔانر ٙذشكم احذ انًحأس انشئٛسٛح الْرًاياذُا ٔانر ْٙ ٙاالَظًح انزاذٛحْ .زِ
االَظًح انر ٙذخذو االَساَٛح ف ٙانًجاالخ انثحشٚح ،انجٕٚح ٔانثشٚح".

