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التقديمية التالية هي ملكية خاصة بالمؤلفين ، ويتم توفيرها في هذا الموقع كخدمة   الشرائح

يرجى عدم نسخ أو توزيع و إعادة نشر هذه الشرائح دون الحصول على إذن  .عامة 

 .من المؤلفين المدرجين   كتابي

 familyresearch@qf.org.qa: الرجاء اإلتصال بـ   لمزيد من المعلومات
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 وثددًات الحىفيرالسؤية : اطتراثيجية ألاطسة



 القطريةأفراد ألاسرة وألادوار بين العالقات القيم ثىّجه  -1

 الىطىيةالظياطات    2



 الظياطات الىطىية ألدت ؽلى أهمية جؾصيص ثماطك ألاطسة -2

 

 الدطحىز 

 زؤية قطس الىطىية

 اطتراثيجية الحىمية الىطىية

 اطتراثيجية قطاؼ الحماطك ألاطسي وثمكين املسأة

 زليزة الحىمية الاجحماؽية   3



 الحماًة

 الاجحماؽية

 الحماطك

 ألاطسي 
ألامً 

 والظالمة

 الثقافة

 السياطة

 أهداف الحماطك ألاطسي  4     

 الحماطك ألاطسي مكّىن أطاس ي لسليزة الحىمية الاجحماؽية -3
 

 
 

 
 
 خصائص املجحمؿ الصالح وفقا

 :لحصىز زؤية قطس الىطىية
 

 ًقىم ؽلى القيم واملبادئ إلاطالمية -
 ًظؿ املدافغة ؽلى ألاطسة ودؽمها -

 في صدازة اهحماماثه الاجحماؽية
 
 

أطس قىية محماطكة ئقامة 
ؽلى أفسادها وثدافػ ثسعى 
 القيم

 



 إلاهجاشات  5     

 ألاطـــسة

 
 

 هىاة ألنها ولبيرة محماطكة قىية ألاطسة بقاء ؽلى الحسص•

  ؽليها وألن ، القطسي  املجحمؿ
 
  التزاما

 
  أخالقيا

 
 بسؽاًة ودًييا

ل والدًيية ألاخالقية القيم ؽلى والحفاظ ، أفسادها
ُ
ث
ُ
 وامل

 .إلاوظاهية

 

 املـــــسأة
 املشازلة مً وثمكينها املسأة قدزات زفؿ أهمية ؽلى الحأليد•

 .والاقحصادي الظياس ي املجالين في بفؾالية

 أهداف اطتراثيجية قطاؼ الحماطك ألاطسي وثمكين املسأة -4



 جهىد محمّيزة6    

 ثكامل أدواز الاطتراثيجيات القطاؽية لحدقيق الحماطك ألاطسي  -5.1

 ألاطسة

 الحىمية

 الاجحماؽية

 الحىمية

 الاقحصادًة

 الحىمية

 البشسية

 الحىمية

 البيئية

 ثطىيس اقحصاد
 وطني محىىؼ وثىافس ي

 ثىمية القدزات
 واملهازات

ثىمية مجحمؿ 
 زؽاًة محماطك

 ئدازة البيئة
 باوسجام وثىاطق



 املبادزات

 قاؽات ألافساح•
 

 ئؽفافمشسوؼ •
 

الدوزات •

 والاطخشازات

 الخشسيؾات

قاهىن ثىغيم •

 دوز الحظاهة
 

الظمان •

 الاجحماعي

 املشازيؿ 
 

•12  
 
مشسوؽا

 
 
 اطتراثيجيا

 ثدّدًات الحىفير   7 برامج التماسك األسري

 مً مخحلف القطاؽاتمحمّيزة جهىد  -5.2



 ثدّدًات    -6   

 الحىفير        
 ؽىامل أخسي 

 ؽىامل 

 ذاثية

 الدزوض املظحفادة    8

 

 
 

 

 

 

 
 

 ثقافة الاطتهالك -
 الشخصيةالقسوض  -
 طؾف القيام باألدواز ألاطسية -

 الاؽحماد ؽلى ؽامالت املىاشل  -

فة بين املظإولياتألام جشخد  -
ّ
 املىع

 ألاطسية والؾمل  
 أثس الثقافات الىافدة -
 املخدزات -
 الؾالقات غير الشسؽية -
 الحضخم وازثفاؼ ألاطؾاز -



 أهم الدزوض املظحفادة -7

 الشسالة

 الفاؽلة

 الحقييم

 املظحمس

 ثىمية املىازد

 البشسية

 طمان لجىدة ألاداء وهجاح الحىفير

 الحىصيات   9



 

املساقبة والحقىيم 

 املظحمس

جؾميم 

وجؾصيص 
املمازطات 

 الىاجحة

 الحىطؿ في

 البرامج املحمّيزة

 الخحام   10

لىحائج  -8
 أفظل



 
 
 

 :ئؽداد
 جمال اليافعي. د

 خبير الظياطات الاجحماؽية
 وشازة الحخطيط الحىمىي وإلاخصاء

 دولة قطس
 
 
 

 الخحام


