"معؤمترماظصقةماظـػلقةمظصغارماظلنميفمساملمعؿغريم"

أ٠بَ  11 ٚ 10أوزٛثش 2018
بؼاسةمعؤمتراتمادلعفدماظؼوعيمظؿدرؼبماألرؾاء
اظقومماظعادليمظؾصقةماظـػلقةمظعامم 2018

كــلــمــة الــترحــيــب
أصدضائيماألسزاءم...ممتػكرماجلؿعقةمادلصرؼةمظؾصقةماظـػلقةمبعؼدمعؤمترػاماظلـويمؼوعيم 11 - 10ممأطؿوبرم 2018ممبفدفمتعزؼزم
اظصقةماظـػلقةماظيتمتشؽلمجزءامالمؼؿفزأمعنماظصقةممواظوصاةم،مطؿامؼؿفؾيمذظكميفمتعرؼفماظصقةميفمددؿورمعـظؿةماظصقةم
اظعادلقةم" :م اظصقةمػيمحاظةمعنماظصقةماظؾدغقةمواظعؼؾقةمواالجؿؿاسقةماظؽاعؾةموظقسمجمردمشقابمادلرضمأوماظعفزم"

،ممؼأتيم

عؤمترغامسادةمممبـادؾةماظقومماظعادليمظؾصقةماظـػلقةماظذيمؼعؼدمدـوؼاميفمغػسماظقومميفم  10مأطؿوبرمعنمطلمسامموعوضوعمػذام
اظعاممػوم:م"ماظصقةماظـػلقةمظؾشؾابميفمساملمعؿغريم)ممم حقثمؼلعيمصغارماظلنممبادؿؿرارمعنماجلمحقاةمأصضلممبقـؿامؼواجفونم
أحقاغاماغؿفاطاتموحروبموسـفميفمادلـزلموادلدارسمواظشرطاتم،طؿامضدمؼؼضيماظشؾابمععظممؼوعفممسؾىماالغرتغتمم-م
وؼؿقدثونموؼؿعرضونمظؽلمأغواعماظـؼاصاتمادلػقدةمواخلطريةمواجلذبماجلـليموػممضدمؼشارطونميفمجرائمماالغرتغتم
واظؾؾطفةموظعبماظعابماظػقدؼوماظعـقػةمواظيتمضدمتؤديمإىلمماالغؿقارمطفزءمعنماظؾعؾةم،ممظؼدمارتػعمسددمحاالتماالطؿؽابم
واالغؿقارموتعاريمادلكدراتمبقـفممبشؽلمعطردمطؿامضدمؼشعرماظشؾابمأغفمممبػردػمموضدمؼشعرونمباالضطفادمألغفممصادضونم
ععمأغػلفممواظشؾابميفمصرتةمعنماظعؿرمسـدعامميؽنمأنمحتدثمادلواضفمادلعادؼةمظؾؿفؿؿعمواألعراضماظعؼؾقةممخطريةموععم
ذظكمصفممؼدردونماظؼؾقلمأومالمؼدردونمأيمذيءمسنمصقؿفمماظـػلقةمطؿامأنماظرساؼةماظصققةماظـػلقةمضؾقؾةممأومععدوعةمالمدقؿام
يفمادلـارقماظرؼػقةمواظصقراوؼةموطفواغبماظصقةماالخريم،مميؽنمأنمؼؿأثرماظشؾابممبفؿوسةمعنماظعواعلماالجؿؿاسقةم
االضؿصادؼةماظيتمحتؿاجمإىلمادلعاجلةمعنمخاللممادرتاتقفقاتمذاعؾةمظؾرتوؼجمواظوضاؼةمواظعالجمواظؿعايفميفمغفجماحلؽوعةم
طؽلمو تشؿلمحمدداتماظصقةماظـػلقةمواالضطراباتماظـػلقةمظقسمصؼطماظلؿاتماظػردؼةممعـلماظؼدرةمسؾىمإدارةماألصؽارم
واظعوارفمواظلؾوطقاتمواظؿػاسالتمععماآلخرؼنم،موظؽنمأؼضاماظعواعلماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةممواالضؿصادؼةمواظلقادقةمواظؾقؽقةمعـلم
اظلقاداتمماظورـقةم،مواحلؿاؼةماالجؿؿاسقةم،مواظعقشمادلعاؼريموزروفماظعؿلمواظدسمماالجؿؿاسيمظؾؿفؿؿعم ،ماظؿعرضمظؾشدائدم
يفمدنمعؾؽرمساعلمخطرمضابلمظؾوضاؼةمعنماالضطراباتماظعؼؾقةماسؿؿادامسؾىماظلقاقماحملؾيم،مضدمؼؿمموضعمبعضماألصرادمم
واجلؿاساتميفماجملؿؿعميفمخطرماطربمبؽـريمعنمماظؿعرضمدلشاطلماظصقةماظعؼؾقةم ،موضدمتشؿلمػذهماظػؽاتماظضعقػةم(موظؽنم
ظقسمباظضرورةم)م أصرادماألدرماظيتمتعقشميفمصؼرم،مواألذكاصماظذؼنمؼعاغونمعنمحاالتمصققةمعزعـةم،مواظرضعمواألرػالم
ادلعرضنيمظلوءمادلعاعؾةمواإلػؿالم،موادلراػؼنيماظذؼنمؼؿعرضونمألولمعرةمإىلمتعاريمادلكدراتم،موجمؿوساتماألضؾقاتم،م
واظلؽانماألصؾقنيممتوصرماألزعةمادلاظقةماظعادلقةماحلاظقةمعـاالمضوؼامظعاعلماالضؿصادماظؽؾيماظذيمؼؤديمإىلمخػضماظؿؿوؼلمسؾىم
اظرشممعنماحلاجةمادلصاحؾةمدلزؼدمعنماظصقةماظـػلقةمواخلدعاتماالجؿؿاسقةمبلؾبمارتػاعمععدالتماالضطراباتماظـػلقةم
واالغؿقارموطذظكمزفورمجمؿوساتمضعقػةمجدؼدةمػذامادلؤمترمؼأتيمظؽيمغضعمػذهماجملؿوسةماظلـقةميفمدائرةماالحؿؿالم
ألغفامضاررةمادللؿؼؾلموطلمادؿـؿارمبفامظهمعردودمتـؿويمواضؿصاديمػائل،مواهللموظيماظؿوصققم.

األدؿاذماظدطؿور

دعقدمسؾدماظعظقم
ادؿاذمورئقسمضلمماظطبماظـػليممدابؼاً–مطؾقةمربماظؼصرماظعقينم –مجاععةماظؼاػرة

مرئقسمادلؤمترم م
أ.مدم/مدعقدمسؾدماظعظقم م
أدؿاذمورئقسمضلمماظطبماظـػليم–مدابؼامجباععةماظؼاػرةم

غائبمرئقسمادلؤمترم م
ا.د/معـنمسؾدمادلؼصودم–مرئقسمأعاغةمعلؿشػقاتماظصقةماظـػلقةموسالجماإلدعانمبوزارةماظصقةمم

أ.دم/مصارؿةمعودىم-مأدؿاذمورئقسمدابقمظؼلمماظطبماظـػليم،مجاععةماظؼاػرةم

اظرئقسماظشريفم
أ.دم/مامحدممجالمعاضيمأبوماظعزاؼممم
طؾريمادؿشاريماظطبماظـػليموسالجماإلدعانمبدارمأبوماظعزاؼممبادلؼطممورئقسماجلؿعقةم
ادلصرؼةمظؾصقةماظـػلقةمورئقسماالحتادماظعربيمظؾوضاؼةمعنماالدعانم

اٌٍغٕخ االعزؾبس٠خ:


أ.دم/معـنمسؾدمادلؼصودم

مرئقسمأعاغةمعلؿشػقاتماظصقةماظـػلقةمبوزارةماظصقة



أ.دم/مصارؿةمعودىم

م أدؿاذمورئقسمدابقمظؼلمماظطبماظـػليم،مجاععةماظؼاػرةم



أ.دم/مسػافمحاعدم

مأدؿاذماظطبماظـػليم-مجاععةمسنيممشسم



أ.د/مدعقدمسؾدماظعظقمم

مأدؿاذمورئقسمضلمماظطبماظـػليماظلابقم،مجاععةماظؼاػرةم



أ.د/ممػاذممحبريم

مأدؿاذمورئقسمضلمماظطبماظـػليمدابؼًاميفمجاععةماألزػرم



أ.د/ممحمؿدمشاذلم

مأدؿاذماظطبماظـػليمجباععةمسنيممشسم



أ.د/ممأعاغيمػارونم

أدؿاذماظطبماظـػليم-مجاععةمسنيممشسم



أ.د/ممعاجدةمصفؿيم

مأدؿاذمورئقسمدابؼةميفمضلمماظطبماظـػليمجباععةمضـاةماظلوؼس



أ.دم/ماظدطؿورماذرفمحمؿدمرـطاويم

أدؿاذمورئقسمضلمماظطبماظـػليمجاععةمضـاةماظلوؼس



أ.د/ممسؾدماهللماظلقدمسلؽر

أدؿاذمسؾمماظـػسموغائبمرئقسمجاععةماظزضازؼقم ظشؽونم
اجملؿؿع



أ.د/ممحمؿدمرضام

ادؿاذماظطبماظـػليم–ماالطادميقةماظطؾقةماظعلؽرؼة



أ.د/ممعاجدمبفيماظدؼنم

مرئقسمضلمماظطبماظـػليمعلؿشػيمادلعاديمظؾؼواتم
ادللؾقةم



أ.د/مرذادمسؾدماظؾطقفمم

سؿقدمطؾقهماخلدعةم االجؿؿاسقة مجباععةمحؾوانمدابؼام وغائبم
رئقسماجلاععة

ممعـلقمساممادلومترم
دمحمؿدمامحدممجالمعاضيمأبوماظعزاؼمم
ادؿشاريماظطبماظـػلي موغائبمرئقسماجلؿعقة م ادلصرؼةم
ظؾصقةماظـػلقةم

:

اظؾفـةماظعؾؿقةم
أ.مدم/مسؾدماظلالمماظشقخم



رئقسمضلممسؾمماظـػسمدابؼاموأدؿاذمعؿػرغمجاععةمرـطا

أ.مدم/مصاتنمضـصوةم



رئقسمضلممسؾمماظـػسم –مطؾقةماآلدابمجاععةمطػرماظشقخ

أ.مدم/مامحدمحمؿدمحمؿدمسؾدماهلل



مأدؿاذماظطبماظـػليمجاععةماظزضازؼق

مأ.دم/مإميانمدرور



مادؿشاريماظطبماظـػليم،أعاغهماظصقةماظـػلقة

ا.دم/مدقدمرؼشةم



مأدؿاذمورئقسمضلممسؾمماظـػسم-مطؾقةماآلدابمجاععةمبـفا

أ.دم/ممراغقامممدوحم



أدؿاذماظطبماظـػليمجاععةماظؼاػرة

أ.دم/ممغادؼهممجالماظدؼنم



أدؿاذماظلؿوممبادلرطزماظؼوعيمظؾؾقوثم االجؿؿاسقةمواجلـائقة

 أ.د  /عّبي فب٠ذ
أدؿاذمورئقسمضلمماظصقةماظـػلقةمطؾقةم مرؼاضماألرػالمجباععةم
ادلـصورة

أ.دم/مماذرفمذؾيبم



رئقسمضلمماإلساضةماظعؼؾقةمبؽؾقةمسؾوممذويماالحؿقاجاتماخلاصةم
ووطقلمطؾقةماظرتبقةمظؾطػوظةمادلؾؽرةمظؾدراداتماظعؾقامواظؾقوثم
جباععةمبينمدوؼفم
م

مم م مماظؾفـةمادلـظؿة
م



م


م
اٌٍٛاء دوزٛس  /اؽّذ فّٟٙ
اٌذوزٛس ِ /ؾّٛد اؽّذ عّبي أث ٛاٌؼضاُ٠
م
االعزبرٖ  /أزصبس اؽّذ إثشاُ٘١
األعزبر  /إعالَ ػٍ ٝاٌغ١ذ
األعزبر ِ /ؾّذ سعبئٟ
م

م

ِٛظٛػبد اٌّؤرّش
 -1اعزشار١غ١بد اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٌصغبس اٌغٓ
 -2األصش االلزصبدٌ ٞخذِبد اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٌصغبس
اٌغٓ
 -3اٌّؾبوً إٌفغ١خ ٌصغبس اٌغٓ ف ٟػبٌُ ِزغ١ش
 -4اٌصؾخ إٌفغ١خ اٌّذسع١خ
 -5اٌصؾخ إٌفغ١خ ٌٍّشا٘مٓ١
 -6اٌؾذ٠ش ػٓ األد٠ٚخ إٌفغ١خ ٌصغبس اٌغٓ
 -7أّ٘١خ دِظ ثشاِظ اٌشػب٠خ إٌفغ١خ ف ٟثشاِظ
اٌشػب٠خ األ١ٌٚخ ٚالزصبد٠برٙب
 -8االوزئبة ٚاٌٛلب٠خ ِٓ االٔزؾبس
 -9اٌؼاللخ ث ٓ١اإلدِبْ ٚاإلس٘بة
 -10ثشاِظ اٌٛلب٠خ ٚاٌزذخً اٌّجىش ٌؼالط اإلدِبْ
ِ -11شاعؼخ ٚرؾذ٠ش ثشاِظ اٌؼالط ِٓ اإلدِبْ ثّب
٠زٕبعت ِغ اٌج١ئخ اٌؼشث١خ ٚاإلعالِ١خ
 -12األد٠ٚخ إٌفغ١خ اٌؾذ٠ضخ صغبس اٌغٓ
 -13اٌؾذ٠ش ف ٟاالخزجبساد إٌفغ١خ ٌصغبس اٌغٓ
 -14اٌزشث١خ اٌٛاٌذ٠خ ٚأّ٘١زٙب ٌٍصؾخ إٌفغ١خ
 -15رّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ فِ ٟغبي خذِبد اٌصؾخ
اٌؼمٍ١خ
 -16اٌجشاِظ اٌٛغٕ١خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌزؼبغٚ ٟاإلدِبْ فٟ
اٌجالد اٌؼشث١خ
 -17دٚس اٌّشأح ف ٟاٌشػب٠خ إٌفغ١خ ٌصغبس اٌغٓ

ٚسػ اٌؼًّ
 -1ثشِظ رأ٘ ً١اٌفز١بد اٌّذِٕبد
 -2اٌؼالط اٌّؼشف ٟاٌغٍٛوٌٍٛ ٟعبٚط اٌمٙش٠خ
 -3اٌزّٕ١خ اٌٛاٌذ٠خ
 -4اٌصؾخ إٌفغ١خ ٌٍشظغ
 -5اٌجشاِظ اٌؼالع١خ ٌعؾب٠ب اٌؼٕف

ممممماهلقؽاتمادلشارطة م


االحتادماظعربيمظؾوضاؼةمعنماإلدعانم

وميـؾفاماألدؿاذماظدطؿورم /م خاظدماظصاحلمأعنيمسامماالحتادم(معنم
دوظهماظؽوؼتم)م



اجلؿعقةمادلصرؼةماظعاعةمدلـعمادللؽراتموعؽاصقةم
ادلكدراتم

وميـؾفاماظؾواءمدطؿور م/ممؼودفمامحدمؼودفموصالم



مجعقهماظصقةماظـػلقةمواظؿوسقةمعنمأخطارماإلدعانم
باإلمساسقؾقة

ومتـؾفاماالدؿاذهماظدطؿورةمصارؿةمعوديم(ماظلؽرتريماظعامم)م



وميـؾفاماظدطؿورمحمؿدمامحدممجالمأبوماظعزاؼمم(م غائبمرئقس م)م



االحتادماظـوسيممادلصريمظؾفؿعقاتماألػؾقةمظؾوضاؼةم
عنماإلدعان

موميـؾهمظواءمرقارم/مامحدمسؾدماظؾطقفم(مغائبماظرئقسم)

علؿشػيماظدطؿورمامحدممجالمأبوماظعزاؼمم"دارمأبوم
اظعزاؼمممظؾطبمظـػليموسالجماإلدعانمبادلؼطمم"م

اجلؿعقةمادلصرؼةمظؾصقةماظـػلقةم
مجعقهماظؿضاعنماالجؿؿاسيم

االجؿؿاسقةمواظؿـؿقةم



موميـؾفاما.دم/مرأصتمرجب م





عؤدلهماظدطؿورمامحدممجالمأبوماظعزاؼممظؾكدعاتم

وميـؾهاماظدطؿورمإمساسقلمصؽرىمحمؿدمسػقػي

وعـعمادللؽراتم

وعؽاصقةمادلكدرات
موميـؾفاماظدطؿورمحممو دمامحدممجالمعاضيمأبوماظعزاؼمم
م(مغائبمرئقسم) م

اؽزشان اٌّؤرّش













ٌٍّصش 400 :ٓ١٠عٕٙ١ب (ؽعٛس اٌّؤرّش +ؽم١جخ اٌّؤرّش ٚؽٙبدح ؽعٛس اٌّؤرّش)
ٌغ١ش اٌّصش 1500 :ٓ١٠عٕٙ١ب (ؽعٛس اٌّؤرّش +ؽم١جخ اٌّؤرّش ٚؽٙبدح ؽعٛس اٌّؤرّش)
ٚسػ اٌؼًّ ٌٍّصش 250 : ٓ١٠عٕٙ١ب ف ٟؽبٌٗ اوزّبي اٌؼذد ٚ ,سػ اٌؼًّ ٌغ١ش اٌّصش 750 :ٓ١٠عٕٙ١ب ف ٟؽبٌٗ اوزّبي اٌؼذد
رغذد االؽزشاوبد ٌٍّصش ٓ١٠أ ٚغ١ش اٌّصش ٓ١٠اٌّم ٓ١ّ١أ ٚاٌّزٛاعذ ْٚثّصش فمػ  :ثّمش ِؤعغخ اٌذوزٛس اؽّذ عّبي أثٛ
اٌؼضاٌٍ ُ٠خذِبد االعزّبػ١خ ٚاٌزّٕ١خ داخً ِغزؾف ٟداس أث ٛاٌؼضاٌٍ ُ٠طت إٌفغٚ ٟػالط اإلدِبْ ثبٌّمطُِٕ -طمخ اٌغجؼ ٓ١فذاْ
خٍف ٔبد ٞاٌص١ذ ِزفشع ِٓ اٌطش٠ك اٌذائش٠ٚ -ٞزُ اٌزغذ٠ذ ٌألعزبر  /صجش ٞإٌغبس د 01002190212 :أ٠ ٚزُ إ٠ذاع لّ١خ
االؽزشان ػٍ ٝؽغبة اٌّؤعغخ سلُ  – 4880001000002816ثٕه ِصش ثبعُ ِؤعغخ اٌذوزٛس اؽّذ عّبي ِبظ ٟأث ٛاٌؼضاُ٠
ٚإسعبي صٛسح لغّ١خ اإل٠ذاع ػٍٚ ٝارظ أة ػٍ ٝسلُ  - 01141058001أ٠ ٚزُ رؾ ً٠ٛاٌّجٍغ ػٍ ٝفٛداف ْٛوبػ سلُ :
٠ٚ – 01022013585زُ إسعبي إفبدح اٌزؾ ً٠ٛػٍ ٝسلُ اٌٛارظ آة اٌّٛظؼ أػالٖ  -أ ٚإسعبي ؽٛاٌخ ثش٠ذ٠خ ثبعُ  :اؽّذ عّبي
ِبظ ٟأث ٛاٌؼضا – ُ٠سلُ ل24906160100591 : ِٟٛ
اٌغبدح غ١ش اٌّصش ِٓ ٓ١٠خبسط ِصش ٠ :زُ اٌزؾ ً٠ٛػٍ ٝاٌؾغبثبد ا٢ر١خ  :ؽغبة سلُ – 512278 -3932 -003
ثبٌغٕ ٗ١اٌّصش ٞأ ٚؽغبة سلُ  512278 -3931 -001ثبٌذٚالس األِش٠ى – ٟع٠ٛفذ وٛد  ARAIEGCXKATاٌجٕه اٌؼشثٟ
االفش٠م ٝاٌذ – ٌٟٚثبعُ ِغزؾف ٝداس اث ٛاٌؼضا . ُ٠د اؽّذ عّبي ِبظ ٟأث ٛاٌؼضا٠ٚ , ُ٠زُ إسعبي صٛسح ِٓ اٌزؾِ ً٠ٛغ صٛسح
عٛاص عفش اٌمبئُ ثبٌزؾ ً٠ٛصبؽت االؽزشان
 خصُ  %50ػٍ ٟاؽزشان اٌّؤرّش ٌطالة اٌغٕٛاد إٌٙبئ١خ ثبٌغبِؼخ ٌٚطالة اٌذساعبد اٌؼٍ١ب ثّٛعت ِب ٠ف١ذ رٌه ٌٍّم١ذٓ٠ثبٌذساعخ ٌؼبَ 2019 -2018
٠غٛص وً ِٓ ٠ؾزشن ف ٟصالصخ ٚسػ اٌؾصٛي ػٍٚ ٟسؽٗ ِغبٔ١خ  ,األثؾبس إٌّؾٛسح ِؾىّخ ِٓ اٌٍغٕخ اٌؼٍّ١خ
emrcwfmh@gmail.com
رشعً األثؾبس ػٍ ٝاٌجش٠ذ اإلٌ١ىزشٟٔٚ
ِىبْ أؼمبد اٌّؤرّش ثبٌزفص : ً١لبػخ ِؤرّشاد اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٟٛزذس٠ت األغجبء اٌزبثغ ٌٛصاسح اٌصؾخ –  2ؽبسع ِّذٚػ عبٌُ
– ثغٛاس ثٛاثخ سلُ  2ألسض اٌّؼبسض ثّذٕ٠خ ٔصش – ِٓ ٔبؽ١خ ِغغذ آي سؽذاْ  -ال ٜاعزفغبساد أ ٚرفبص٠ ً١شع ٝاالرصبي
ػٍ ٝأسلبَ ِٛثب٠الد 01024800512 - 01222636541 – 01141058001 :

طؾؿاتمسنماجلؿعقةمادلصرؼةمظؾصقةماظـػلقة

E.A.M.H
وبٔذ اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍصؾخ إٌفغ١خ ٚاؽذح ِٓ أ ٌٝٚاٌغّؼ١بد اٌؼبٌّ١خ اٌز ٟاعزٍٙذ فىشح رط٠ٛش "اٌَٛ١
اٌؼبٌٌٍّ ٟصؾخ اٌؼمٍ١خ" اٌز ٞرّذ ِالؽظزٗ ألٚي ِشح ف 10 ٟأوزٛثش ِٕٚ 1996ز رٌه اٌؾ ٓ١؛ ٠زُ االؽزفبي
ثٗ سعّ١ب وً ػبَ ف 10 ٟأوزٛثش .رغبً٘ رؼش٠ف اٌصؾخ إظبفخ إظؼبف اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ إٌ ٝرؼش٠ف اٌصؾخ فٟ
ػبَ  1949ػٕذِب رُ رط٠ٛش ِٕظّخ اٌصؾخ اٌؼبٌّ١خٙ٠ٚ .ذف إٌٚ ٝظغ اٌصؾخ إٌفغ١خ ف ٟأػٍ ٝاأل٠ٌٛٚبد
اٌصؾ١خ ٚرؼض٠ض اٌذػٛح فِ ٟغبي اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚرضم١ف اٌغّٛٙس ثؾأْ اٌمعب٠ب راد اٌصٍخ .وّب أْ اٌؼًّ ػٍٝ
"ال
رؾغ ٓ١اٌشفب٘١خ اٌؼمٍ١خ ٚوزٌه اٌؼًّ ػٍ ٝرؾغ ٓ١اٌّّبسعخ إٌفغ١خ ٘ٚزا ٘ ٛاٌغجت فٚ ٟظغ ؽؼبس
رىزًّ اٌصؾخ ثذ ْٚاٌصؾخ إٌفغ١خ "لبئّخ اٌّٛاظ١غ ِٕز األ٠بَ األ , ٌٝٚوبٔذ ِٛاظ١ؼٙب رزؾذس ثؾىً ػبَ
ػٓ أّ٘١خ اٌصؾخ إٌفغ١خ ٌٚىٓ فٚ ٟلذ الؽك اخزبس االرؾبد ِٛظٛػًب ٠زُ اٌزش٠ٚظ ٌٗ فِ ٟغّٛػخ اٌزخط١ػ
وً ػبَ .اٌّٛاظ١غ اٌز ٟاعزخذِٕب٘ب ٚوبٔذ ِٛظٛع ِؤرّشٔب اٌغٕ:ٟ٘ ٞٛ
 1996اٌّشأح ٚاٌصؾخ اٌؼمٍ١خ
•  1997األغفبي ٚاٌصؾخ اٌؼمٍ١خ
•  1998اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚؽمٛق اإلٔغبْ
•  1999اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚاٌؾ١خٛخخ
•  2001 -2000اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚاٌؼًّ
•  2002آصبس اٌصذِخ ٚاٌؼٕف ػٍ ٝاألغفبي ٚاٌّشا٘مٓ١
•  2003االظطشاثبد إٌفغ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌألغفبي ٚاٌّشا٘مٓ١
•  2004اٌؼاللخ ث ٓ١اٌصؾخ اٌجذٔ١خ ٚاٌؼمٍ١خ :االظطشاثبد اٌّزضإِخ
•  2005اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ػجش ِذ ٜاٌؾ١بح
•  2006ثٕبء اٌٛػ - ٟاٌؾذ ِٓ اٌّخبغش :األِشاض اٌؼمٍ١خ ٚاالٔزؾبس
• اٌصؾخ إٌفغ١خ ف ٟػبَ  2007ف ٟػبٌُ ِزغ١ش :رأص١ش اٌضمبفخ ٚاٌزٕٛع
•  2008عؼً اٌصؾخ إٌفغ١خ أ٠ٌٛٚخ ػبٌّ١خ :رٛع١غ ٔطبق اٌخذِبد ِٓ خالي اٌذفبع ػٓ اٌّٛاغٕٚ ٓ١اٌؼًّ
• اٌصؾخ إٌفغ١خ ٌؼبَ  2009ف ٟاٌشػب٠خ األ١ٌٚخ :رؼض٠ض اٌؼالط ٚرؼض٠ض اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ
•  2010اٌصؾخ إٌفغ١خ ٚاألِشاض اٌغغذ٠خ اٌّضِٕخ
•  2011اٌذفغ اٌىج١ش :االعزضّبس ف ٟاٌصؾخ اٌؼمٍ١خ
•  2012االوزئبة :أصِخ ػبٌّ١خ
•  2013اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚوجبس اٌغٓ
•  2014اٌؼ١ؼ ِغ اٌفصبَ
•  2015اٌىشاِخ ف ٟاٌصؾخ إٌفغ١خ
• اٌصؾخ إٌفغ١خ ٚاٌؼمٍ١خ ػبَ  2016اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ
•  2017اٌصؾخ إٌفغ١خ فِ ٟىبْ اٌؼًّ
ٌ١ظ ؽذصًب ٌّذح ٚ َٛ٠اؽذ ٛٔ ٚد اٌزأو١ذ ػٍ ٝأْ ١ٌ WMHDAYظ ِغشد ؽذس ٌٚ َٛ١اؽذ .االعزؼذاداد
رغزّش ألؽٙش لجً رٌه ٘ٚ ,زا ٘ ٛؽمب عٙذ رؼٍ ّٟ١ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌط .ً٠ٛف ٟثؼط اٌجٍذاْ ّ٠زذ اٌجشٔبِظ ٌؼذح أ٠بَ
 ,أ ٚأعجٛع  ,أ ٚؽز ٝف ٟثؼط اٌؾبالد غٛاي اٌؾٙشٚ .ف ٟثؼط األِبوٓ  ,رجذأ االعزؼذاداد ٌٍغٕخ اٌزبٌ١خ
رمش٠جًب ثّغشد أزٙبء ؽذس اٌؼبَ اٌؾبٌ .ٟرأر ٟاٌزمبس٠ش إٌٕ١ب ِٓ عّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُ ثّؼذالد ِخزٍفخ ػٍِ ٝذاس
اٌؼبَ ثأوٍّٗ ثؼذ أؽذاس  10أوزٛثشٌ , .مذ رطٛس ٘زا اٌّؾشٚع ػٍِ ٝش اٌغٕ١ٌ ٓ١ؼًّ ثؾىً ػٍّ ِٓ ٟرٍمبء
ٔفغٗ  -ؽ١ش ٠م َٛإٌبط ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُ ثؼمذ فؼبٌ١بد ٚ ,إصذاس إػالٔبد ٚاالؽزفبي ثأعجٛع ٚاؽذ .فُٙ
٠ش ْٚأّ٘١خ اٌٛػ ٟاٌؼبَ ٔٚؼشف أْ ٔغبؽٕب ػٍِ ٝذ ٜاٌغٕٛاد اٌؼؾش ٓ٠اٌّبظ١خ وبْ ثؾىً أعبع ٟثغجت
اٌزفبٔٚ ٟاٌؼًّ اٌغبد ٌّىٔٛبد ٌ WMHDAYذٕ٠ب .أٔؾأ إٌّزذ٘ ٜزا اٌجشٔبِظ ِٕز  20ػب ًِب ٌٍّغبػذح فٟ
رؼض٠ض اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ ٚخٍك اٌٛػ ٟؽٛي اٌمعب٠ب اٌّشرجطخ ثبألِشاض اٌؼمٍ١خ  -فزؾٕب اٌجبة ٚدخً ا٢الف ِٓ
إٌبط ِٓ عّ١غ أٔؾبء اٌؼبٌُ إٌ ٝاٌؾٛاسع ٌ١ؼٍٕٛا ٌألثذ  10أوزٛثش ػبٌُ اٌ َٛ١اٌصؾخ اٌؼمٍ١خ.

