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 العالقات اخلاسجيةاألغشاض الشئيظية إلداسة 

انصددددب د ثزددددبدٚ     2007:  نسددددُخ 2352:  انقددددااد اي اد٘ د ددددى ؽدددد  

 ، ثبٜرٙ : ائٛسٛخ ي ادح انعال بد انخبدعٛخاألغااض ان - 12/12/2007

انزُسٛق يع انغٓبد اناسًٛخ ٔانشعجٛخ انكٕٚزٛدخ انعبيهدخ  دٙ يغدبقد رقد ٚى       -1

رفعٛم ْدهِ األعٓد ح    يٍ أعمعزًبعٛخ نهعبنى انخبدعٙ ييسبع اد انزًُٛخ ا

 انكٕٚذ. ٔنخ  ضبٚب خ يخ  ٙ  عى انعًم ايساليٙ ٔ

رع ٚدد  ٔرًُٛدددخ انعال ددخ ثدددٍٛ انشدددعت انكددٕٚزٙ ٔإدددعٕة انعددبنى  دددٙ   دددبد      -2

 عزًبعٛخ.ييسبع اد انزًُٛخ ا

عزًبعٛدخ  يانعًم عهٗ رع ٚ  انٕعٙ انًغزًعٙ ثأًْٛدخ ٔ ٔد انًسدبع اد ا   -3

 انكٕٚذ ٔخبدعٓب. ٔنخ انزًُٕٚخ ٔرٕسٛع ٔرعًٛق ْها ان ٔد  اخم 

 

 اخلاسجيةختصاصات إداسة العالقات إ

ٔضع يعبٚٛا ٔأسس انزعبٌٔ يع انعبنى انخبدعٙ ٔان عى انًب ٘ ٔانًعُٕ٘  -1

 نـــــّ.

ٔضدع انخطدا انعبيددخ ٔانًاؽهٛدخ نًشددبدٚع ٔثداايظ انًسددبع اد انزدٙ رقدد و       -2

 نهعبنى ايساليٙ.

ٔرقٛٛى َزبئغٓب ، ٔ ع ا  رقبدٚا  يزبثعخ رُفٛه انخطا ٔانجاايظ انًٕضٕعخ ، -3

 َغبزارٓب. انًزبثعخ ان ٔدٚخ عٍ 
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رفب ٛبد ٔانجأرٕكٕقد ٔيهكااد انزفبْى انزٙ رعقد  ثدٍٛ اندٕزادح    ي ع ا  ا -4

 ٔانغٓبد انخبدعٛخ ، ٔيزبثعخ رُفٛهْب.

 ا يعزً ح.ـس ٔيعبٚٛـٗ أسـبح عهـبد ان عـخزٛ  -5

 خبدط. داسخ أؽٕال األ هٛبد ايساليٛخ  ٙ ان -6

 عدددى ٔرًُٛدددخ انعال دددبد يدددع انددد ٔل ٔانًُيًدددبد ايسددداليٛخ ٔغٛاْدددب يدددٍ    -7

انًُيًبد ايَسبَٛخ ٔانضـقب ٛخ ٔانعهًٛخ ٔذند   دٙ يغدبقد انعًدم انًزصدهخ      

 ثبنقضبٚب ايساليٛخ.

انزُسددٛق انفعددبل  ددٙ يغددبل انُشددبا ايسدداليٙ ٔانًسددبع اد انخبدعٛددخ ثددٍٛ    -8

 ذاد انصهخ.انٕزادح ٔانغٓبد انؾكٕيٛخ ٔانشعجٛخ 

يزبثعددخ يددب ُٚشددا ٔٚددهاال عددٍ ايسددالو  ددٙ انخددبدط ٔرؾهٛهددّ ٔانزعبيددم يعددّ      -9

ثبنٕسددبئم انًُبسددجخ ثبنزُسددٛق يددع انغٓددبد انًخزصددخ األخدداٖ  ددٙ اندد اخم     

 ٔانخبدط.

عزًبعٛدخ انكٕٚزٛدخ انًق يدخ نهعدبنى     يرٕصٛق عًٛع إَٔاال يسبع اد انزًُٛدخ ا  -10

اندددد اعى نخطددددا انزًُٛددددخ   ايسدددداليٙ ٔ ثددددااز  ٔد انكٕٚددددذ انؾضددددبد٘    

 عزًبعٛخ  ٙ ان ٔل انًسزفٛ ح.يا

 َشددبق  بعدد ح يزطددٕدح نهًعهٕيددبد انًزعهقددخ ثبنعًددم ايسدداليٙ انخددبدعٙ     -11

سدزفب ح يُٓدب  دٙ    ئيزبثعخ رغ ٚ  ره  انًعهٕيبد ثًب ٚضًٍ إدًٕنٛزٓب ، ٔا 

 يغبل رق ٚى انًسبع اد انًب ٚخ ٔانًعُٕٚخ.

ٙ إلايعددد ا  ٔانزؾضدددٛا ن  -12 انًدددررًااد ٔانهقدددبقاد ٔانُددد ٔاد    إدددزااي  ددد

 ٔنددخ ايسداليٛخ ٔانخٛاٚددخ ، ٔانًشددبدكخ  دٙ ْددهِ انفعبنٛددبد  اخدم ٔخددبدط    

 انكٕٚذ ، ٔ داسخ يب ٚص د عُٓب يٍ رٕصٛبد ٔا زااؽبد.

سزقجبل انٕ ٕ  ايساليٛخ انزٙ ر ٔد انجال  يانزُسٛق يع اي اداد انًعُٛخ  -13

 رؾقٛق أْ اف ان ٚبدح.ٔرسٓٛم يًٓزٓب ٔي ْب ثًب ٚعبَٔٓب  ٙ 
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 جماالت العىن الشئيظية إلداسة العالقات اخلاسجية 

 : املعونات اخلاردية : اجملال األول 

ؽزٛبعبد ٔسٛبسٛبد َٔيى ئٚعُٙ ْها انًغبل ثٕضع ٔرُفٛه خطا ا

رهقٙ  هجبد انًعَٕخ ٔانًسبع ح انٕاد ح يٍ انًُيًبد ٔانغًعٛبد ايساليٛخ 

ٔ ث اق اناأ٘ ثشأَٓب  ٙ ضٕق انضٕاثا ٔاألَيًخ  ٙ انخبدط ٔ داسزٓب 

، كًب ٚقٕو ثزُفٛه  انًعزً ح  ٙ ْها انًغبل يٍ  جم نغُخ انزعبٌٔ ايساليٙ

 انخطا ٔانجاايظ انًٕضٕعخ ٔانًعزً ح يٍ  جم نغُخ انزعبٌٔ ايساليٙ.

 

 : اجملال الجانــــي : املبعوثيــــن 

اايظ نزطٕٚا  ٔد ان عبح ٔٚعُٙ ْها انًغبل ثٕضع انُيى ٔانهٕائؼ ٔانج

ٔاخزٛبد انًجعٕصٍٛ ٔان عبح عهٗ أسس ٔيعبٚٛا ٔاضؾخ رزضًٍ ، ٔانًجعٕصٍٛ 

انق دح عهٗ انزأصٛا ٔاي ُبال ٔؽسٍ انزعبيم يع انغٛا ،  نٗ عبَت انزأْٛم 

 انعهًٙ ٔانز دٚت انًُبست ثبنزُسٛق يع انغٓبد انًعُٛخ.

 

  : املنح الدراسيـة : اإلتصال واجملال الجالح 

ٔٚعُٙ ْها انًغبل ثًزبثعخ انًُؼ ان داسٛخ ان اخهٛخ انًق يخ يٍ ٔزادرٙ 

انزاثٛخ ٔانزعهٛى انعبنٙ ٔانًُؼ ان داسٛخ انخبدعٛخ انًق يخ يٍ انًرسسبد 

انخٛاٚخ انشعجٛخ انكٕٚزٛخ ، يع دعبٚخ يٍ ٚزى  جٕنٓى عهًٛب ٔراثٕٚب يٍ خالل 

 انجاايظ ٔاألَشطخ انًع ح يٍ  جم اي ادح.
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  الرابع : املنظنات الدولية : اجملال 

ثغًع انًعهٕيبد عٍ انًُيًبد ان ٔنٛخ ٔ داسزٓب ٔٚعُٙ ْها انًغبل 

 هًٛٛخ ئرق ٚى انزقبدٚا عُٓب ، ٔانزُسٛق ثٍٛ انٕزادح ٔانًُيًبد انعبنًٛخ ٔا

يكبَٛبد ٔخجااد ْهِ   سزفب ح يٍ يانخٛا٘ ٔاقساليٙ ٔا انعًم ٙ يغبقد 

انًُيًبد  ٙ  عى اَشطزٓب ٔ عبنٛبرٓب ٔانعًم يعٓب ثُيبو انًشبدٚع انًشزاكخ  

عزًبعبد يع ْهِ يإزااي ٔعق  انهقبقاد ٔاإلٔانزؾضٛا ن ثبيع ا ٔٚقٕو 

 انًرسسبد  اخم ٔخبدط انكٕٚذ.

 : ) اجملال اخلامس : العالقات احمللية ) االتصال 

ٛق يع عًعٛبد انُفع انعبو ٔا زااػ أسس ٔٚعُٙ ْها انًغبل ثبنزُس

ٔ ثااز يًٛ اد انزكبيم ثبنُسجخ ألَشطزٓب ، ٔ عى ٔرفعٛم  ًٛب ثُٛٓب  انزعبٌٔ

نعًم انخٛا٘ ، ٔٚعًم عهٗ رق ٚى اقسزشبدح نهًرسسبد  ٔدْب  ٙ يغبقد ا

ٔانٓٛئبد انخٛاٚخ ثخصٕص ثاايغٓب ٔيشأعبرٓب انخٛاٚخ ٔيزبثعخ انعًم 

ّ انضأدح ، ٔٚعًم عهٗ رجب ل انًعهٕيبد يع ْهِ يعٓب ؽست يب رزطهج

انًرسسبد ٔاقسزفب ح يٍ ايكبَٛبرٓب انًؾهٛخ ٔانخبدعٛخ  ٙ رطٕٚا انعًم 

 انخٛا٘ انزطٕعٙ.

  : اجملال السادس : البحوخ واملعلومات 

ث داسخ أؽٕال انغبنٛبد ايساليٛخ  ٙ  ٔل انعبنى ٔٚعُٙ ْها انًغبل 

    نٓب ثبنزُسٛق يع انغٓبد انًعُٛخ ، ٔيزبثعخ انًُبست انزعبٌٔٔا زااػ أٔعّ 

يب ُٚشا ٔٚهاال عٍ اقسالو  ٙ  ٔل انعبنى ٔرؾهٛهّ ٔانزعبيم يعّ ثبنٕسبئم 

انعًم َشبق ٔرطٕٚا  بع ح ثٛبَبد يزكبيهخ عٍ  انًُبسجخ ، ٔانعًم عهٗ 

 ساليٙ انخبدعٙ اناسًٙ ٔانشعجٙ.يا
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 بسادـــــــــــجنإ

 خ ـبد اخلبرجُـإدارح العالق
 2017/ 2016خالل السٌخ ادلبلُخ  

 1/4/2016 – 31/3/2017 
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   املعوٌات اخلاسجية : جماه يف :  أوال                                       

 

 

 

 
ذّؽدددا مااّيعددديج ذددد ي نٌؽدددٕا نٌّي١ٌدددا     عمدددسج ٌ ٕدددا نٌاإلددديْٚ ن ؼددد ِٟ      

معاّدديز ورددٛض آددٛي إل١ٌددا ن  ددطن     نااّدديع١ٓ ِااددي١١ٌٓ  إلددس   ( ِددُٕٙ 2016/2017)
نٌّبي ددط ٚنٌّاي إلددا نٌ س٠ددا ٌٍّ ددطٚعيج نٌددصٞ وددُ ِٕيل دداٗ ٚملددطنضٖ  ددٟ ن ااّددي  ضلددُ    

( ٌٍ ٕا نٌاإلديْٚ ن ؼد ِٟ ِدٓ لبدً ِإلديٌٟ نٌدٛظ٠ط إ ٚودُ معاّديز ِؽديعسنج          3/2016)
ٚ مددي ٌٍامط٠ددط نٌرادديِٟ  يٌّؽدديعسنج نٌّمددطل عددٓ تط٠ددك ٌ ٕددا نٌاإلدديْٚ ن ؼدد ِٟ ذدد ي  

 نٌّي١ٌا نٌايٌٟ : نٌؽٕا



  
 

{7} 
 

 6106/6107هُشاًُخ جلٌخ الزعبوى اإلسالهٍ لعبم 

0/4/6106 – 10/1/6107 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 ادلجلـــغ ادلعزوـــد :* 
 

 ادلجلـــــــــــــــغ د.ك
 

 الجـُـــــــــــــــبى

 ِٓ ١ِعن١ٔـــــا نٌــــٛظنضل. 3 000 000 -
 

 ً (.2015) سيع وقفية التعاوُ اإلطالوي لعاً ِٓ نألِئا نٌإليِا ٌألٚلي    15 350 -

 

 ً (.2015اة  لعاً ـــ) سيع وقفية لصالـح الذعِٓ نألِئا نٌإليِا ٌألٚلي    2 918 084

 

 إمجبلــٍ ادلجلــغ ادلعزوــد. 1 108 668 184
 

 

 اإللزشاهبد ادلعزودح : * 
 

 ادلجلـــــــــغ د.ك الجـُـــــــــــــــبى

 5 211/- (.2016/2017ماّيٌٟ نالٌاعنِيج نٌّي١ٌا نٌؽ٠ٕٛا ٌٍ ٕا ٌإليَ ) -

 5 600/- * إمجبلــٍ اإللزشاهــبد ادلعزوــدح 
 

 ادلسبعـــــداد ادلقـــــزح : * 
 

 ـــغ د.كادلجلــــ الجُـــــــــــــــبى

 7 246/088 ن ؼ ِٟ.( ٌٍ ٕا نٌاإليْٚ 2/2016ِحضط ن ااّي  ضلُ ) -

 - ( ٌٍ ٕا نٌاإليْٚ ن ؼ ِٟ.3/2016ِحضط ن ااّي  ضلُ ) -

 2 826/620 ( ٌٍ ٕا نٌاإليْٚ ن ؼ ِٟ.4/2016ِحضط ن ااّي  ضلُ ) -

 1 418 170/- ( ٌٍ ٕا نٌاإليْٚ ن ؼ ِٟ.1/2017ِحضط ن ااّي  ضلُ ) -

 1 590 012/389 ن ؼ ِٟ.( ٌٍ ٕا نٌاإليْٚ 2/2017ِحضط ن ااّي  ضلُ ) -

 1 108 184/668 * إمجبلــــٍ ادلسبعـــــداد ادلقـــــزح :
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 ثُبى ثبدلجبلغ الزٍ صزفذ هي هُشاًُخ جلٌخ الزعبوى اإلسالهٍ
 والزٍ رغطٍ الفرتح (6106/6107خالل السٌخ ادلبلُخ )

0/4/6106 – 10/1/6107 
 حســـت القـــبراد والـــدول ) رىسَــع جغزافــٍ ( هىسعـــخ

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

   قــــــــــبرح أورثــــــــــب : أوال  :
 

الٍظبـــــــة  ــــغ د.كاملبمـــــ الذولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ً

 املئويــــــــة

تفاصيـــــــن 

 املبالــــــــــغ

 ٌـــوع املؼاسيـع

 %24.75 311 900/- نٌبٛؼٕـــــــــــا ٚنٌٙطؼــــــــــــه .1

-/700 240 
-/000 33 
-/100 35 
-/100 3 

 وإل١ٍّــــــــــــٟ
 أذـــــــــــــطٜ
 إعالوــــــــــي

 وإل١ٍّــــــــــــٟ
 ٔ ـط نٌٛؼط١ـا

 %18 228 000/- اّٙٛض٠ـــــــــــــا أٌبي١ٔــــــــــــي .2
-/000 154 

 
-/000 74 

 وإل١ٍّــــــــــــٟ
 أذـــــــــــــطٜ
 ثكافــــــــــــي

 %17 210 820/- نٌٍّّىـــــــــــــا نٌّاحـــــــــــــسل .3

-/200 2 
 

-/500 72 
 

-/000 85 
 

-/120 51 
 

 أذـــــــــــــطٜ
 سطـــي عضويـة

 ٔ ـط نٌٛؼط١ـا
 أذـــــــــــــطٜ

 عبـــــــادةدوس 

 أذـــــــــــــطٜ
 دوس عبـــــــادة

 200 000/- %16 200 000/- نٌ ّٙٛض٠ــــــــــا نٌفطٔؽ١ـــــــــا .4
 أذـــــــــــــطٜ
 وقفـــــــــــــي

 وإل١ٍّــــــــــٟ 065 106/714 %13 065 106/714 نٌ بــــــــــــــً نألؼــــــــــــــٛز .5

 ٔ ط نٌٛؼط١ا 128 000/- %10 128 000/- أٌّي١ٔـــي ن وحيز٠ـــااّٙٛض٠ــــا  .6

 6 800/- %1 6 800/- نٌ ّٙٛض٠ــــــــــا ن ٠طي١ٌـــــــــا .7
 أذـــــــــــــطٜ
 سطـــي عضويـة

 2 826/620 %0.25 2 826/620 اّٙٛض٠ـــــــــــا وٛؼٛ ــــــــــٛ .8
 أذـــــــــــــطٜ
 فـــشم عىمـــة

  %011 0 651 818/844 إمجبلـٍ هسبعـداد قــبرح أورثـــب
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   قــــــــــبرح آسُــــــــــب : ثبًُب :

 
ـــةـــــــــــــــــــــــــــــالذولـــ ً غ د.كــــــاملبمــــــ  الٍظبـــــــة  

 املئويــــــــة

تفاصيـــــــن 

 املبالــــــــــغ

 ٌـــوع املؼاسيـع

1. 487 320/- اّٙٛض٠ــــــــــا مٔس١ٔٚؽ١ــــــــــي   43.75%  
-/760 89  
-/560 226  
-/000 171  

 وإل١ٍّـــــــــــٟ
 وإل١ٍّـــــــــــٟ
 وإل١ٍّـــــــــــٟ

2. 260 500/- نٌ ّٙٛض٠ـــــــــــا نٌٍبٕي١ٔــــــــــا   24%  
-/500 60  
-/000 200  

 وإل١ٍّـــــــــــٟ
 أذــــــــــــطٜ
 صحـــــــــــــٟ

3. 110 000/- نٌ ّٙٛض٠ـــــــــــا ن١ّٕ١ٌـــــــــــا   10%  -/000 110  ٔ ـط نٌٛؼط١ا 

4. ــــــــا نٌٕٙـــــــــــــساّٙٛض٠ـــــ   -/000 75  7%  -/000 75  
 أذــــــــــــطٜ
 ٚلفـــــــــــــٟ

5. ا  ٕغـــ زؾ نٌ إلب١ـــااّٙٛض٠ــ   -/755 60  5%  -/755 60  وإل١ٍّـــــــــــٟ 

6. ـا ن ؼ ١ِـا ن ٠طن١ٔـانٌ ّٙٛض٠   -/000 55  5%  -/000 55  ٔ ـط نٌٛؼط١ا 

7. 54 530/-  ٍؽط١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٓ   5%  -/530 54  وإل١ٍّـــــــــــٟ 

8. 1 246/877 ضٚؼ١ـــــــــــــي ن وحيز٠ــــــــــــا   0.25%  246/877 1  
 أذــــــــــــطٜ
  ـــطق عٍّـــا

 

0 014 646/986 إمجبلـٍ هسبعـداد قــبرح آسُـــب  011%   
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   قــبرح أهزَكـب الشوبلُــخ : ثبلثب :

 
ـــةـــــــــــــــــــــــــــــالذولـــ ً غ د.كــــــاملبمــــــ  الٍظبـــــــة  

 املئويــــــــة

 تفاصيـــــــن

 املبالــــــــــغ

 ٌـــوع املؼاسيـع

1. 500 000/- وٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن   100%  -/000 500  ٔ ط نٌٛؼط١ا 

   

511 111/- إمجبيل هسبعداد أهزَكب الشوبلُخ  011%   
 
 
 
 

 

   قـــــــــبرح أفزَقُــــــــب : راثعب :

 
ـــةـــــــــــــــــــــــــــــالذولـــ ً غ د.كــــــاملبمــــــ  الٍظبـــــــة  

 املئويــــــــة

تفاصيـــــــن 

 املبالــــــــــغ

 ٌـــوع املؼاسيـع

1. 73 730/- اّٙٛض٠ـــــــــــا نٌؽٕغـــــــــــيي   46%  -/730 73  وإل١ٍّــــــــــٟ 

2. نٌؽـــــــــــٛزنْاّٙٛض٠ـــــــــــا    -/000 39  25%  -/000 39  وإل١ٍّــــــــــٟ 

3. 28 900/- اّٙٛض٠ــا نٌرِٛــيي نٌف١سضن١ٌـا   18%  -/900 28  وإل١ٍّــــــــــٟ 

4. 14 800/- نٌ ّٙٛض٠ا ن ؼ ١ِا نٌّٛض٠اي١ٔا   9%  -/800 14  
 أذـــــــــــطٜ

ادةـــــــدوس عب  

5. ِرــــط نٌإلط ١ــــا اّٙٛض٠ـــــا   -/011 3  2%  -/011 3  
 أذـــــــــــطٜ

ـي عضويـةـسطـ  

 

أفزَقُبهسبعداد قبرح  إمجبيل  -/440 059  011%   
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 الزىسَع اجلغزايف للوجبلغ الزٍ صزفذ
 هـي هُشاًُـخ جلٌـخ الزعبوى اإلسالهٍ

(2016/2017خــالل السٌــخ ادلبلُــخ )  
1/4/2016 – 31/3/2017  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

اسةــــــــــالك ً ذاتـي املظاعـإمجال  ةــة املئويــالٍظب   

1. يــــــــــــــــــــــــــــــأٚض    838/844 253 1  41%  

2. يــــــــــــــــــــــــــــــــإلؼ١   246/982 104 1  37%  

3. اـــــــي نٌ ّي١ٌــــــــأِط٠ى   -/000 500  17%  

4. يــــــــــــــــــــــــــــأ ط٠م١   -/441 159  5%  

 

ادلسبعداد ادلقدهخ إمجبيل  184/668 108 1  011%  

 
 
 
 
 

  

 أورثـــــب
41% 

 آسُــــــب
37% 

أهزَكـــب 
 الشوبلُخ

17% 

 أفزَقُـــــب
5% 
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 الزىسَـــع اجلغزافـــٍ للوشبرَــع الزــٍ عزضــذ علــً

(6106/6107جلٌخ الزعبوى اإلسالهٍ خالل السٌخ ادلبلُخ )  
10/1/6107حىت  0/4/6106الفرتح هي   

––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 عـــــذد الـــــذوه الكــــــــــاسة
 وؼاسيــــع تــــي

 التبــــشع هلــــا

ع تـي حفظّـا ـوؼاسي

 أو تأجين الٍظش بّا

ي عــــــــذد إمجالــــ

ةــع املعشوضــاملؼاسي  

 65 04 00 8 آسيـــــــــــــــــــــب

 

 66 7 05 8 أوربـــــــــــــــــــــب

 

 00 6 5 5 أفريقيــــــــــــــــــب

 

 4 1 0 0 أهريكب الشوبليت

 

 66 11 16 66 اإلجوبلـــــــــــــــي
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 الزىسَـــع الٌىعـــــٍ للوشبرَــع الزــٍ عزضــذ علــً
(6106/6107جلٌخ الزعبوى اإلسالهٍ خالل السٌخ ادلبلُخ )  

10/1/6107حىت  0/4/6106الفرتح هي   
––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 البيــــــــــاُ

 ٌـــــــــــــــوع املؼـــــــــــــــشوع

إمجالــــي عـــذد 

 املؼاسيــــــــــــع

الٍظبــة 

 تعميىي املئويـة

ٌؼـش فهش 

ةـــالوططي  

 أخشى

%45 15 8 3 4 قــــبرة أوربــــب  

595 012/504 التكلفـت ببلدينبر  -/600 203  826/740 454  838/844 253 1  41%  

 

%36 11 3 2 6 قـــــبرة آسيـــــب  

663 105/- التكلفـت ببلدينبر  -/000 165  246/877 276  246/982 104 1  37%  

 

%3 1 - 1 - أهريكب الشوبليت  

500 000/- - التكلفـت ببلدينبر  - -/000 500  17%  

 

%16 5 2 - 3 قـــبرة أفريقيـــب  
141 630/- التكلفـت ببلدينبر  - -/811 17  -/441 159  5%  

 

 اإلجوبلـــــــــــي
13 6 13 32 100%  

106/619 411 0  -/611 868  176/469 749  184/668 108 1  011%  
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 الزىسَـــع الٌىعـــــٍ للوشبرَــع الزــٍ عزضــذ علــً
(6106/6107جلٌخ الزعبوى اإلسالهٍ خالل السٌخ ادلبلُخ )  

10/1/6107حىت  0/4/6106الفرتح هي   
––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أورثـــــب
45% 

 آسُــــــب
36% 

 أهزَكب الشوبلُخ
3% 

 أفزَقُـــــب
16% 
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خــبد إحصبئُــهصطلح  
 

شفـــاه الصـــجم ً ْـــــتعشيف   

1. : ةـع التعميىيـاملؼاسي   

   ِ ددديض٠ن  ٕدددير أٚ ودددط١ُِ أٚ نؼددداىّيي  ٕدددير : ِسضؼدددا    ٠ٚمردددس  ٙدددي :
  ِىابددددا  –ِطوددددع وددددسض٠  ِٕٙددددٟ  –ايِإلددددا  – ِإلٙددددس

نٌّطن ك نٌادٟ وٍحدك  يٌّدسنضغ أٚ نٌّإلي٘دس      –ِرابطنج 
 ي ضددي ا  – أٚ نٌ يِإلدديج أٚ ِطنوددع نٌاددسض٠  ن١ٌّٕٙددا  

 دطنِا   –معدسنز نٌّٕدي٘ا نٌاط ٠ٛدا     –مٌٝ وفيٌا نٌط ب 
 ٓ.معسنز ٚوسض٠  نٌّإل١ٍّ

 

2. : ٌؼش فهش الوططية   

     ٠ٚمرس  ٙي : ِ يض٠ن : تبيعا وا  شنج نٌّحاٜٛ ن ؼد ِٟ نٌّإلادسي   
 نٌٛؼط١ا. ىط مٔ ير ِطوع مؼ ِٟ ِاىيًِ ٌٕ ط 

 

3. : وؼاسيع أخشى عاوة   

٠ٚمرس  ٙي : نٌّ يض٠ن نألذطٜ نٌاٟ ودسذً ضدّٓ مذاريصديج ٌ ٕدا     
 نٌاإليْٚ ن ؼ ِٟ نٌٛنضزل  ٟ :

 
  نٌردددددددديزض  ادددددددديض٠د  213/2015نٌمددددددددطنض نٌددددددددٛظنضٞ ضلددددددددُ :  -

  ددددعْ معدددديزل و ددددى١ً ٌ ٕددددا نٌاإلدددديْٚ     11/8/2015
 ن ؼ ِٟ.

 
  نٌردددددددديزض  ادددددددديض٠د  276/2015نٌمددددددددطنض نٌددددددددٛظنضٞ ضلددددددددُ :  -

   عْ أآىيَ ٌ ٕا نٌاإليْٚ ن ؼ ِٟ. 18/10/2015
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 تصاه واملٍح الذساطية :إلا جماهيف ثاٌيا : 

 

 : ( ٍالدراسُخ احلكىهُخ مبسزىي الزعلُن الثبًىٌ ) ادلعهد الدٌَادلٌح  *
 

م ددديضل مٌدددٝ نٌبطٚوٛودددٛي نٌاط دددٛٞ ٚنٌزدددـمي ٟ  ددد١ٓ ٚظنضل نٌاط ١دددا ٚٚظنضل نألٚلدددي   
ٚنٌ ئْٛ ن ؼ ١ِا  ٟ ِ ديي وطد٠ٛط مادطنرنج عّدً ٔاديَ نٌّدٕا نٌسضنؼد١ا ٌّؽداٜٛ نٌاإلٍد١ُ          

١ٕدا نٌى٠ٛا١دا ٌٍاط ١دا ٚنٌإلٍدَٛ ٚنٌزدـمي ا إ نٌّٛلدن       نٌزئٛٞ نٌس٠ٕٟ إ ٚنٌّمسَ ِٓ لبً نٌٍ ٕا نٌٛت
 َ.16/4/2012 ١ٕٕي  ايض٠د : 

 

ٚعطفددددي عٍددددٝ وادددديب نٌٍ ٕددددا نٌٛت١ٕددددا نٌى٠ٛا١ددددا ٌٍاط ١ددددا ٚنٌإلٍددددَٛ ٚنٌزددددـمي ا ضلددددُ      
َ نٌريص  فاا  يب نٌاط ١ا ٌٍّٕا نٌسضنؼد١ا نٌى٠ٛا١دا   18/1/2016نٌّؤضخ  ـ  1419/2016

َ ٌغي٠ددا 2016( نعابدديضن ِددٓ نألٚي ِددٓ ٠ٕددي٠ط 2016/2017ٌددٛظنضل نٌاط ١ددا ٌٍإلدديَ نٌسضنؼددٟ )

نضل إ  مددس ليِددو نٌددٛظنضل  اط دد١ا ِمإلددس ٌٍددٛظ ( 05) َ ِددن وحس٠ددس 2016نٌز ثدد١ٓ ِددٓ ١ٔٛ٠ددٛ 

 نٌطٍبا ٚ مي ٌٍافر١ً نٌايٌٟ :
 

 عـــــدد الورفىضيـــــن عـــــدد الوقبىليـــــن عـــــدد الورشحيـــــن

46 38 8 
 

علً اجلهبد ادلشزحخ مبىجت الربًبهج الزٌفُذٌ ادلشرتك :* رىسَع الطالة   
 

 عدد الورفىضين عدد الوقبىلين عدد الورشحين اسن الجهت الوشرحت م

1.  1 10 11 ن١ٌٙئــا نٌر١ط٠ــا ن ؼ ١ِــا نٌإلي١ٌّـا 

2.  2 7 9 اّإل١ـــا مآ١ـــير نٌاــطنث ن ؼ ِــٟ 

3.  1 6 7 اّإل١ـا نٌ ١د عبسنهلل نٌٕٛضٞ نٌر١ط٠ا 

4. أذدددطٜ ) ِباإلدددا نٌدددٛظنضل نٌؽدددي ك  دددٟ   
نٌرددددِٛيي س ِؤؼؽددددا ِددددسنضغ ِٕدددديض   
نٌٙسٜ ن ؼد ١ِا  يٌؽدٕغيي س نٌّؽا ديض     
ضن س نٌحّيز س ِباإلدا نٌدٛظنضل نٌؽدي ك    

  ٟ نٌفٍب١ٓ (.

7 6 1 

5.  2 4 6 اّإل١ــــــــا نٌإلــــــــْٛ نٌّبي ــــــــط 

6. نٌر١ط٠ــــــــااّإل١ــــــــا نٌٕ ــــــــيل    3 2 1 

7.  - 2 2 اّإل١ـــــا ن صـــــ ح ن ااّيعــــٟ 

8.  - 1 1 نٌ ّإل١ــا نٌى٠ٛا١ــا ٌٍإلٍـَٛ ن ؼ ١ِـا 

 3 83 64 اإلجوبلـــــــــــــــــــــــــــــي
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 * الزىسَــع اجلغزافــٍ للطلجــخ ادلقجىلُــي :

 

 النسبـــــت الوئىيـــــت عـدد الطلبـت الوقبىليـن القــــــــــبرة

%58 22 أ ط٠م١ـــــــــــــــــــــــــي  

%37 14 إلؼ١ــــــــــــــــــــــــــــي  

%5 2 أِط٠ىــــــي نٌ ّي١ٌــــــا  

 

 * الزىسَــع اجلغزافــٍ للطلجــخ ادلزفىضُــي :
 

 النسبـــــت الوئىيـــــت عـدد الطلبـت الورفىضيـن القــــــــــبرة

%50 4 أ ط٠م١ـــــــــــــــــــــــــي  

%37 3 إلؼ١ــــــــــــــــــــــــــــي  

%13 1 أٚض ـــــــــــــــــــــــــــي  

 

: ( ـذهعـــخ الكىَــجبادلٌح الدراسُخ احلكىهُخ مبسزىي الزعلُن العبيل )  *  
 

  نٌّددؤضخ  954/ ح   /  13ٚ ج   /  م ديضل مٌددٝ وادديب ٚظنضل نٌاإلٍد١ُ نٌإلدديٌٟ ضلددُ :  

َ نٌريص  يعاّيز اسٚي نٌّٕا نٌسضنؼ١ا نٌى٠ٛا١ا نٌّرررا ٌدٛظنضل نألٚلدي    8/5/2016 ـ 

 (71)( ٚعدسز٘ي  2016/2017ٚنٌ ئْٛ ن ؼد ١ِا ِدٓ لبدً ايِإلدا نٌى٠ٛدو ٌٍإلديَ نٌ ديِإلٟ )       

  نٌاط ١ددا  –بإلا ِميعددس  ددٟ و١ٍدديج : ) ن٢زنب   ع ددطل ِٕٙددي  ددٟ و١ٍددا نٌ ددط٠إلا إ ٚؼدد     - ِمإلددـس
 نٌإلٍَٛ نالااّيع١ا (.

 

ِددٓ نٌإلدديَ   فرددً نٌسضنؼددٟ  سضنؼددا  يٌنٌطٍبددـا ٌٍ  ليِددو نٌددٛظنضل  مددس 

 ( إ ٚ مي ٌٍافر١ً نٌايٌٟ :2016/2017نٌ يِإلٟ )
 

 طحبت أوساقّا نمية الرتبية نمية اآلداب نمية الؼشيعة عذد املشػحني

  ط٠إلا 1 3 4 9 17
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اذلُئـخ العبهـخ للزعلـُن )  احلكىهُخ مبسزىي الزعلُن العبيلادلٌح الدراسُخ * 

 :( الزطجُقٍ والزدرَت 
 

نٌّدؤضخ   1194/ ح   /  13م يضل مٌٝ وايب ٚظنضل نٌاإل١ٍُ نٌإلديٌٟ ضلدُ : ٚ ج   /   

َ نٌريص  يٌّٕا نٌزـمي ١ا نٌّرررا ٌٛظنضل نألٚلي  ٚنٌ دئْٛ ن ؼد ١ِا ِدٓ    9/6/2016 ـ 

 (75)( ٚعدسز٘ي  2016/2017لبً ن١ٌٙئا نٌإليِا ٌٍاإلٍد١ُ نٌاطب١مدٟ ٚنٌادسض٠  ٌٍإلديَ نٌسضنؼدٟ )     

 ١ٕٓ ٚنٌرّؽا نألذطٜ ٌٍبٕيج.ِميعــس ذّؽا ِٕٙي ٌٍب
 

ٌٍ    مدس ليِدو نٌدٛظنضل    ٟ سضنؼدا  يٌ نٌطٍبدـا  ِدٓ نٌإلدديَ    فردً نٌسضنؼدد

  إ ٚ مي ٌٍافر١ً نٌايٌٟ : (2016/2017نٌسضنؼٟ )
 

 إٌاث رنوس  املشفوضني املكبولني  عذد املشػحني

10 10 - 5 5 

 

 ( :6574/6571)* خالصخ ادلٌح الدراسُخ للعبم الدراسٍ احلبيل 
 

 الوقبىلين الوعتود للىزارة الجهت صبحبت الونح الدراسيت

 نٌٍ ٕا نٌٛت١ٕا نٌى٠ٛا١ا ٌٍاط ١ا ٚنٌإلٍَٛ ٚنٌزـمي ا 
 ) نٌّإلٙــــــــــس نٌس٠ٕــــــــــٟ (

50 38 

 16 17 ايِإلـــــــــــــــــا نٌى٠ٛــــــــــــــــو

ٚنٌاسض٠ ن١ٌٙئا نٌإليِا ٌٍاإل١ٍُ نٌاطب١مٟ   10 10 
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 :  الوفود والذعي الجـكايفإطتضافة  يف جماه:  ثالجا

 
 31/3/2017آادٝ   1/4/2016ليَ لؽُ نٌٛ دٛز ٚنٌدسعُ نٌزدـمي ٟ ذد ي نٌفادطل ِدٓ       

( اٙدا ِؽداف١سل  دٟ     24ٚشٌده عٍدٝ )    ( وايب ِٚطان ٚمصسنض ِمطٚر إ 3 851 اٛظ٠ن ) 
 ِراٍف زٚي نٌإليٌُ إ ٚشٌه ٚ ك نٌافر١ً نٌايٌٟ :

 

 عــذد اجلّــات املظتفيــذة الكـــــــــــــــاسة
عذد الهتب واملشاجع واإلصذاسات 

 املكشوءة املشطمة

 752 15 إلؼ١ــــــــــي

 81 4 أ ط٠م١ــــــي

3 108 5 أٚض ـــــــي  
1 850 64 اإلمجالـــي  

 

آاددددٝ  1/4/2016لدددديَ لؽددددُ نٌٛ ددددٛز ٚنٌددددسعُ نٌزددددـمي ٟ ذدددد ي نٌفاددددطل ِددددٓ     وّددددي 
 ( ض١ف ظنئط ٚشٌه ٚ مي ٌٍافر١ً نٌايٌٟ : 16 اطو١  نؼاضي ا )  31/3/2017

 
 عـــذد الوفـــود الضائـــشة الكــــــــــاسة

 14 إلؼ١ــــــــــي

 2 أ ط٠م١ـــــــي
 16 اإلمجالي

 

 ددٟ ِ دديي نٌاٛث١ددك ن ع ِددٟ ٠ٕ ددو لؽددُ نٌٛ ددٛز ٚنٌددسعُ نٌزمددي ٟ  ددٟ وٛث١ددك أٔ ددطا     
  ٚ إلي١ٌدديج ن زنضل عبددط آؽددي يج مزنضل نٌإل لدديج نٌريضا١ددا  ددٟ ِٛنلددن نٌاٛنصددً ن ااّدديعٟ       

 (Twitter- Instagram          عٍٝ ِدسنض نٌؽديعا إ آ١دا ودُ مٔ دير آؽدي يج اس٠دسل ٌد زنضل )
ٕسج ِّٙا ن  طن  عٍٝ صفحا ن زنضل ن ٌىاط١ٔٚا عٍٝ َ إ وّي أؼ2016 ٟ  ٙط ِيضغ 

 ِٛلن نٌٛظنضل نٌطؼّٟ عٍٝ ن ٔاطٔو ٌٗ.
 

Instagram Twitter  حظاب اإلداسة عمى    حظاب الوصاسة عمى 
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 َ: ــاه املبعوثيــي جمــف:  سابعا

 
 

 26/4/2015نٌردديزض  ادديض٠د :  107/2015نٌمددطنض نٌددٛظنضٞ ضلددُ :  ٕددير عٍددٝ 
  ددعْ نٌ ئحددا نٌإا١ّ١ددا   267/2011  ددعْ : م٠مددي  نٌإلّددً  دديٌمطنض نٌددٛظنضٞ ضلددُ :   

ٌٍّباإلزدد١ٓ إ  مددس وددُ مٔٙددير وى١ٍددف ا١ّددن ِباإلزددٟ نٌددٛظنضل ٚوددُ م   ٙددُ ضؼدد١ّي  فحددٜٛ     
 نٌمطنض ٚلّٕي  اؽ٠ٛا أٚضيعُٙ نٌّي١ٌا ويٍِا. 
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  يف الالئحخ الزٌظُوُخ للوجزعثني : اجلهىد ادلجذولخ إلعبدح الٌظز*  
 

آطصي ِٕي عٍٝ ؼّإلا زٌٚا نٌى٠ٛو ٚزٚض٘ي ن ٠ ي ٟ نٌطنئس  ٟ نٌّحي ً نٌس١ٌٚا لّٕي 
 وً ِٓ : ووافكةنٌٍٛنئا نٌّٕاّا ٌاى١ٍف نٌّباإلز١ٓ إ ٚلّٕي  طٍ   مبشاجعة

 

نٌريص  طٍد    31/5/2015نٌّؤضخ  ـ  693 ٚظنضل نٌسنذ١ٍا  ّٛا  نٌىايب ضلُ : .1
 ( ِبإلٛث ٌٍم١يَ  ععبير نٌسعٛل. 205 ّٛن ما ٚظنضل نٌسنذ١ٍا عٍٝ وى١ٍف عسز ) 

 

نٌردديص  31/5/2015نٌّددؤضخ  ددـ   694ٚظنضل نٌريضا١ددا  ّٛادد  نٌىادديب ضلددُ :     .2
( ِبإلددٛث ٌٍم١دديَ  ععبددير   205 طٍدد   ّٛن مددا ٚظنضل نٌريضا١ددا عٍددٝ وى١ٍددف عددسز )   

 نٌسعٛل.

 وقد جبءد الزدود علً الٌحى الزبيل :  
 

نٌردديص  17/6/2015نٌّددؤضخ  ددـ   9293ٚظنضل نٌسنذ١ٍددا  ّٛادد  نٌىادديب ضلددُ :     .1
 يٌطز عٍٝ واي ٕي نٌّصوٛض أع ٖ إ آ١ا أ يزج ٚظنضل نٌسنذ١ٍا  عٔٗ ال ٠ٛادس ٌدس٠ٙي أٞ   

 .طُ٘  ٟ نٌىايب ِي عسن ؼبإلا أ ريصوحفايج أ١ِٕا   عْ نٌسعيل نٌٛنضز شو
 

نٌّدددددددؤضخ                 2015/ ظ غ /  709ٚظنضل نٌريضا١دددددددا  ّٛاددددددد  نٌىاددددددديب ضلدددددددُ :    .2
( ِباإلددا إ ٚمٔٙددير   40نٌردديص  يٌاٛصدد١ا  ا س٠ددس نٌاإليلددس ِددن )      15/9/2015 ددـ 

 ( ِباإلز١ٓ اسز. 8( ِباإلا إ ٚوط ١ا )  21نٌاإليلس ِن ) 
 

 27/12/2015نٌّدؤضخ  دـ    1034ٚظنضل نٌريضا١ا  ّٛاد  نٌىاديب ضلدُ : ظ غ /     .3
(  33( ِباإلددا إ ٚمٔٙددير نٌاإليلددس ِددن )   15نٌردديص  يٌاٛصدد١ا  ا س٠ددس نٌاإليلددس ِددن )  

 ( ِباإلز١ٓ اسز. 8ِباإلا إ ٚوط ١ا ) 
 

 كوب اسزىفذ إدارح العالقبد اخلبرجُخ اإلجزاءاد الزبلُخ :
 

عٍدٝ   -لّٕي  طٍد  ِٛن مدا ِإلديٌٟ ٚظ٠دط نٌإلدسي ٚٚظ٠دط نألٚلدي  ٚنٌ دئْٛ ن ؼد ١ِا           .1
نٌ ئحددددا نٌإا١ّ١ددددا نٌّماطآددددا ٌإلّددددً نٌّبإلددددٛث١ٓ  ّٛادددد  نٌىادددديب ضلددددُ          ِماددددطح
 َ.22/6/2015نٌّؤضخ  ـ  124/2015

 

عٍددٝ ِ ددطٚ  ِماددطح نٌ ئحددا نٌإا١ّ١ددا ٌٍّباإلزدد١ٓ ِددٓ  ١ددط    -ٚن ددك ِإلدديٌٟ نٌددٛظ٠ط  .2
َ إ ٚتٍدد  15/11/2015نٌّددؤضخ  ددـ   1546 ّٛادد  نٌىادديب ضلددُ :   -نٌّددٛيف١ٓ 

نٌ ئحدددا ِدددٓ ٚظنضل نٌّي١ٌدددا إ ِٚطناإلدددا مزنضل نٌفادددٜٛ   نؼددداىّيي مادددطنرنج نعاّددديز  
ٚنٌا ددط٠ن و١ّٙددسن ٌإلطضددٙي عٍددٝ ِ ٍددػ نٌددٛظضنر ٌٍّٛن مددا ِددٓ ثددُ مصددسنض٘ي  مددطنض     

 ٚظنضٞ.
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عٍٝ معاّديز ِ دطٚ  لدطنض ٚظنضٞ   دعْ نٌ ئحدا       -لّٕي  طٍ  ِٛن ما ٚظنضل نٌّي١ٌا  .3
نٌّددؤضخ        13511 نٌإا١ّ١ددا ٌٍّباإلزدد١ٓ ِددٓ  ١ددط نٌّددٛيف١ٓ  ّٛادد  نٌىادديب ضلددُ :     

 َ.3/12/2015 ـ 
 

عٍٝ ِ طٚ  لطنض ٚظنضٞ   عْ نٌ ئحا نٌإا١ّ١دا ٌٍّباإلزد١ٓ    -ٚن مو ٚظنضل نٌّي١ٌا  .4
نٌّدؤضخ         REG – 110716 - 07387ِٓ  ١ط نٌّٛيف١ٓ  ّٛا  نٌىاديب ضلدُ :   

 َ.11/7/2016 ـ 
 

ٌٍّباإلزدد١ٓ ِددٓ  ١ددط نٌّددٛيف١ٓ ِددٓ   لّٕددي  طٍدد  م ددسنر نٌددطأٞ عٍددٝ نٌ ئحددا نٌإا١ّ١ددا   .5
 َ.7/8/2016نٌّؤضخ  ـ  9151 ّٛا  نٌىايب ضلُ :  -مزنضل نٌفاٜٛ ٚنٌا ط٠ن 

 
لدديَ لؽددُ نٌّبإلددٛث١ٓ  إلددس صددسٚض لددطنض ن ٠مددي   فعدديزل زضنؼددا ٍِفدديج نٌّبإلددٛث١ٓ  وّددي

 ٚنٔاٙو نٌسضنؼا  يٌاٛص١يج نٌاي١ٌا : 
 

عدديزل وىٍدد١فُٙ  إلددس نؼددا١فيئُٙ  ددطٚ  الئحددا منٌّباإلزدد١ٓ نٌّماددطح   عؼددّيرعددسنز و ددف م .1
ٓ     نٌّإلاّددسلنٌّباإلزدد١ٓ  ٚظنضل  –) ٚظنضل نٌسنذ١ٍددا :  ٚآرددٌُٛٙ عٍددٝ ِٛن مددا وددً ِدد
 ِبإلٛث.  84ٚظنضل نالٚلي  ٚنٌ ئْٛ ن ؼ ١ِا ( عسزُ٘  –نٌريضا١ا 

 

نٌّباإلز١ٓ نٌاٟ وٛصٟ ٚظنضل نٌريضا١ا ٚٚظنضل نٌسنذ١ٍا ٚٚظنضل   عؼّيرعسنز و ف م .2
 ِبإلٛث.  95ٚلي  ٚنٌ ئْٛ ن ؼ ١ِا  فٔٙير نٌاإليلس ِإلُٙ ٚعسزُ٘ ألن
 

ؼددا١فيئُٙ  ددطٚ  الئحددا معدديزل وىٍدد١فُٙ  إلددس منٌّباإلزدد١ٓ نٌّماددطح   عؼددّيرعددسنز و ددف م .3
 ِبإلٛث.  27نٌّباإلز١ٓ نٌّماطآا ٚ ئاايض ضز ٚظنضل نٌريضا١ا عسزُ٘ 

 

يف جماه املٍظىات الذولية :  :  خاوظا

 
ٝ   وؽإلٝ مزنضل  وم١د١ُ ِدسٜ نؼدافيزل زٌٚدا نٌى٠ٛدو ِدٓ ٔ ديتيج         نٌإل لديج نٌريضا١دا مٌد

ٚو يضن نٌدٛظنضل  دٟ   إ ٚ إلي١ٌيج نٌّٕاّيج ٚن١ٌٙئيج نٌإلط ١ا ٚن ل١ّ١ٍا ٚن ؼ ١ِا ٚنٌس١ٌٚا 
 عض٠ٛا ث ثا أاٙعل وي إلا ٌّٕاّا نٌّؤوّط ن ؼ ِٟ ٟٚ٘ : 

 

 أضؼ١ىي (  ٟ نؼطٕبٛي .ِطوع نٌبحٛث ٌٍايض٠د ٚنٌفْٕٛ ٚنٌزمي ا ن ؼ ١ِا )  .1
 ٟ  ٟ اسل . ـــٗ ن ؼ ِـــن نٌفمــِ ّ  .2
 صٕسٚق نٌاضيِٓ ن ؼ ِٟ  ٟ اسل .  .3

 

 ٙدصٖ   نؼدابئا ذيصدا  ِدٓ ذد ي    ٌّي١ٌدا ن ١ٓ نٌٛظنضل ٚٚظنضل  ٕٚ٘ين وإليْٚ ٚوٕؽ١ك ٚث١ك
 ِن ِّزٍٟ زٌٚا نٌى٠ٛو  ٟ ٘صٖ نألاٙعل .   يٌاإليْٚعٕٙي  نٌ ٙيج  عسنز ٍِف ِاىيًِ
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يف جماه البحوث واملعمووات : : طادطا 

 ع ا   بع ح انجٛبَبد انخبصخ  ثإعزٓب  عهٗ سى انجؾٕس ٔانًعهٕيبد  ٚعًم 

ٔأص د أٔل ثؾش عهًٙ  ثبأل هٛبد انًسهًخ  ٙ ان ٔل انغٛا  ساليٛخ ،

 ؽٕل األ هٛخ ايساليٛخ  ٙ انصٍٛ.

 

   ٛبد ٔانٓٛئبد ٔانغًععهٗ ؽصا انغٓبد ٔانًااك  كهن  ٔعبد٘ انعًم

انعبيهخ  ٙ يغبل انعًم ايساليٙ ٔان عٕ٘ ٔانزًُٕ٘ ثٓ ف  َشبق  بع ح 

ثٛبَبد يزكبيهخ ًٚكٍ انهغٕق نٓب نالسزعالو عٍ أَشطخ ٔأعًبل ٔرٕعٓبد 

ثٕزادح األٔ بف ٔانشئٌٕ  يًضهخأ٘ عٓخ رسعٗ نهزعبٌٔ يع  ٔنخ انكٕٚذ 

 ايساليٛخ. 

 

  أع ا  يٍ يغهخ انًسهًٌٕ  ٙ إٓا  تظعةأص د  سى انجؾٕس ٔانًعهٕيبد

و ، ٔرٓزى ْهِ انًغهخ  ٙ عًع كم يب ُٚشا 2016 ثز اق يٍ إٓا ٕٚنٕٛ 

 ٔٚهاال عٍ ايسالو ٔانًسهًٍٛ  ٙ انعبنى.
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املؼاسنات اخلاسجية

نٌاٟ  ٚنٌفإلي١ٌيج  ٟ نٌإلس٠س ِٓ نٌّؤوّطنج مزنضل نٌإل ليج نٌريضا١ا يضوو 
 وٙاُ  ٟ نٌإلًّ ن ؼ ِٟ  ٟ نٌريضج إ ِٚٓ ٘صٖ نٌّ يضويج :

 التاسيخ البمذ املضيف اطي املؤمتش ً

1. 
 نٌّٕاسٜ نٌسٌٟٚ نٌؽي ن ٌاحيٌف نٌحضيضنج

  ٟ  يوٛ
 27/4/2016-25 يْـــــــــــأشض ١ 

2. 
عّيي نٌّؤوّط نٌؽيزغ ٚنٌإل ط٠ٓ أنٌّ يضوا  ٟ 

 ؼٛنْأ ٟـ ا ـْٛ ن ؼ ١ِـٝ ٌٍ ئـػ نألعٍـٌٍّ ٍ
 14/5/2016 طـــــــــــــــــِر

3. 
ٚي ٌفط٠دك نٌإلّدً نٌّإلٕدٟ    ألااّدي  ن  ننٌّ يضوا  ٟ 

نٌإلط ١دا نٌّٛآدسل    ّاي إلا وٕف١ص نٌرطدا نالؼداطنو١ ١ا   
  ٟ نٌمي٘طل.( 2016/2019)  ٌاحيٌف نٌحضيضنج

 12/12/2016 طـــــــــــــــــِر

4. 
نٌإلط ١ددا وردديي نٌددسٚي منااّددي  ٔمددي  نٌّ دديضوا  ددٟ 

ايِإلدا نٌدسٚي   سٜ عضير  ٟ وحيٌف نٌحضيضنج ٌألن
  ٟ نٌمي٘طل.نٌإلط ١ا 

 15/12/2016-14 طـــــــــــــــــِر

5. 
نٌّ ددديضوا ضدددّٓ ٚ دددس نٌ دددئْٛ ن ؼددد ١ِا ٌافإل١دددً   

ِٛاٟ ٍِّىدددا  نوفيل١دددا نٌاإلددديْٚ نٌّ ددداطن  ددد١ٓ آىددد    
 .نٌبحط٠ٓ ٚزٌٚا نٌى٠ٛو

 26/3/2017 نٌبحط٠ـــــــــــــٓ

6. 
ؼديغ ٌّ ديض٠ن ٚظنضل   ألّ يضوا  ٟ ٚضن آ دط ن نٌ
ٚنٌاددٟ ومددَٛ  إف١ددص٘ي   ٚلددي  ٚنٌ ددئْٛ ن ؼدد ١ِا ألن
 .ٔس١ٔٚؽ١ا نٌى٠ٛا١ا نٌر١ط٠ا  ّإل١ا ننٌ

 25/4/2017 مٔس١ٔٚؽ١ـــــــــــــي
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  عىــاه املٍتــذى الــذولي الظــابع لتحــالف ا ضــاسات أاملؼــاسنة يف            

 27/4/2016 حتــى 25خــاله الفــرتة وــَ  -أرسبيحــاُ   -يف بــانو 

حبضــــوس الونيــــن 

ــيل   ــاعذ لمتٍظـ املظـ

ــات  ــل والعالقــ الفــ

اخلاسجيــــة وا ــــخ  

ووذيش اداسة العالقات 

 اخلاسجية . 

 

 

  ــؤمتش الظــادغ والعؼــشيَ لمىحمــع  أاملؼــاسنة يف عىــاه امل

 يف أطواُ جبىّوسيـة وصـش العشبيـة   األعمى لمؼئوُ اإلطالوية 

ــَ  خــاله  ــرتة و الف

ــى 14  حتـــــــــــ

15/5/2016 

حبضوس وـذيش إداسة  

العالقات اخلاسجية 

. 
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 ــاع ا ــز   ألاالجتىـ ــة تٍفيـ ــل مبتابعـ ــن املعـ ــل العىـ وه لفشيـ

ــة املوحــذة لتحــالف ا ضــاسات    اخلطــة االطــرتاتيحية العشبي

 (2016/2019 

الكــــاِشة ( حبضــــوس  

الونيــــن املظــــاعذ  

ــل   ــيل الفــــ لمتٍظــــ

ــة   ــات اخلاسجي والعالق

ــذيش اداسة   ــخ  ووـ وا ـ

 اخلاسجية   العالقات

  
  اجتىاع ٌكاط اتصاه الذوه العشبية االعضاء يف حتالف

ا ضاسات جلاوعة 

الذوه العشبية يف 

اىل  12الفرتة وَ 

15 /12/2016 ً   

 الكاِشة ( .  –) وصش 
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  صياسة اجلىعية االٌذوٌيظية الهويتية اخلريية لمىؼاسنة يف

وضع ححش االطاغ ملؼاسيع وصاسة االوقاف والؼئوُ اإلطالوية 

حبضوس  28/4/2017اىل  25يف الفرتة وَ بذولة الهويت 

الونين املظاعذ لؼئوُ الكشآُ الهشيي والذساطات اإلطالوية 

 وسئيع قظي املعوٌات 
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 املؼاسيع املظتكبمية إلداسة العالقات اخلاسجية

 

  رع ٚ  انؾفبظ عهٗ انٕٓٚخ ايساليٛخ نهًسهًٍٛ يٍ خالل  عى يشبدٚع

انزاثٕٚخ ٔانزعهًٛٛخ نهًسهًٍٛ  ٙ أٔدٔثب ٔأياٚكب انالرُٛٛخ  انزًُٛخ

 ٔانكبدٚجٙ.

 

  رًُٛخ عال بد انزعبٌٔ ٔانشااكخ يع انغٓبد ذاد انصهخ ثبنعًم

 انخٛا٘  ٙ ان اخم ٔانخبدط  اَطال ًب يٍ  ٛى انخطخ اقسزاارٛغٛخ

 نهٕزادح.

 

  ٘عق  يررًااد ٔٔدش عًم َٔ ٔاد خبدعٛخ ن عى انعًم انخٛا

ٔ ثااز ان ٔد اناائ  ن ٔنخ انكٕٚذ  ٙ  عى ايسالو ٔرجُٙ  ضبٚب 

 انًسهًٍٛ.

 

  انعًم عهٗ يٛكُخ انزعبيالد ٔايعااقاد  اخم اي ادح يًب سٛسٓم

  خ ثٓب.ٕعًهٛخ  رًبو األعًبل انًُ

 

:داد ــــــــــــــــــــإع    

 غاصي صكش وشصوم العاصوي 

 ذي حمىود أوني قٍاويـجم 


