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االعالن عن تقديم طلبات الحصول على برنامج ماجستير في التراث العالمي والمشاريع الثقافية من 

  2018تشرين األول / أكتوبر  12إلى  2017أكتوبر  16أجل التنمية، الذي سيعقد من 

 

و  من قبل جامعة تورينو والبوليتكنيك في تورينو هذا البرنامجيسرنا أن نحيطكم علما بأنه تم تصميم 

                                                          المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية ومركز التراث العالمي لليونسكو.                                             

ة الوطنية وخلق فرص حيث تم تصميم هذا البرنامج من األنشطة الثقافية كمساهمة رئيسية في التنمي

للعمل والتماسك االجتماعي.ويهدف هذا البرنامج العالمي إلى نقل الكفاءات والمهارات الالزمة 

للمشاركين في حفظ وتعزيز مواقع التراث العالمي وكذلك في وضع تصور للمشاريع المستدامة في 

 احة.                                                                                  مجاالت التراث الطبيعي والثقافي والصناعات اإلبداعية والمتاحف والسي

 

ً في االقتصاد الثقافي، حيث يمر بسلسلة القيمة من الموارد المادية  ً متينا ويوفر البرنامج أساسا

المؤسسية الملموسة وغير المادية.وهو يستكشف بالتفصيل االعتبارات االقتصادية واالجتماعية و

والقانونية التي تحكم مختلف فئات التراث، ما يتيح رصد فعاليتها. كما أنها تركز على الكفاءات 

اإلدارية االستراتيجية وإدارة المشاريع لمواقع التراث العالمي لليونسكو، وغيرها من التسميات من 

المتخصصين في قطاع الثقافة  اليونسكو وأي نوع من الموارد الثقافية حيث تم التعاون الوثيق من كبار

 اليونسكو، والعمل في مجال األهداف اإلنمائية لأللفية.                                                      

                                                           

  -البرنامج:

 

 ً ً ويوفر البرنامج أساسا موضوعات االقتصادية والثقافية وسلسلة في مجموعة متنوعة من ال راسخا

القيمة من المواقع الثقافية والطبيعية. ويستكشف بالتفصيل االعتبارات االقتصادية واالجتماعية 

                          والمؤسسية والقانونية التي تحكم فئات متنوعة من حددتها منظمة اليونسكو للتراث العالمي.                                          

 

كما يضع البرنامج التركيز على الكفاءات اإلدارة االستراتيجية لصون وتعزيز هذه المواقع وكذلك 

                                               على رصد فعالية وكفاية خطط إدارة الموقع والمشاريع الثقافية المرتبطة بها.                                                      

 

 وينقسم إلى ثالث دورات تعليمية رئيسية   :                                                                                      2018أكتوبر  12إلى  2017أكتوبر  16سيتم البدء من 

 

إلى  2017أکتوبر / تشرين األول  16من من خالل عنصر التعلم عن بعد الذي ستبدأ  ،یالدورة األول 

 2018کانون الثاني / يناير  19

  

، والتي ستعقد في 2018مايو  18إلى  2018يناير  22الثانية، من خالل التعلم وجها لوجه من  الدورة

                                                              تورينو، إيطاليا، في مركز التدريب الدولي لمنظمة العمل الدولية. الحضور إلزامي طوال الفترة.          
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، يتوقع خاللها من 2018أكتوبر  12إلى  2018مايو  21الثالثة، فترة بحث ودراسة تبدأ من  الدورة

 الطالب اإلنتهاء من مشروعهم النهائي  .                                   

  

 رة الموقع اإللكتروني للبرنامج:من المعلومات، يرجى زيا لمزيد

                        

http://www.itcilo.org/masters-programmes/master-in-world-heritage-and-

cultural-projects-for-development 

  

 ً ، وللمزيد من المعلومات أو االستفسار يرجى  2017حزيران/ يونيو 30أن آخر موعد للتقديم هو  علما

 (       worldheritage@itcilo.orgاصل مع أمانة الماجستير على هذا البريد االلكتروني:   )  التو

  

 

 الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم   اللجنة
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