
 التعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 ـــــ

         رى رٕلٛغ ارفبلٛخ رؼبٌٔ  ثٍٛ انجٓبز انًركسٖ نهزُظٛى ٔاإلدارح ٔانًُظًخ انؼرثٛخ

   55/51/1002نهزًُٛخ اإلدارٚخ ثزبرٚخ 

ٔٚزى يشبركخ انجٓبز فٙ انكثٛر يٍ األَشطخ انخبرجٛخ ٔانًحهٛخ نهًُظًخ ٔرنك                         

 -ػهٗ انُحٕ انزبنٙ :

 أٔالً : األَشطخ انخبرجٛخ 

        ( فمط يٍ لٛبداد 5رى انًشبركخ فٗ انكثٛر يٍ أَشطخ انًُظًخ ٔٚزى ررشٛح  ػذد )

 انجٓبز نهًشبركخ ثٓب ٔرنك ػهٗ انُحٕ انزبنٗ : ـ 

        َ ذٔح انمٛبدح انُبجحخ نهًؤسسبد انحكٕيٛخ  ٔػاللزٓب ثزكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد رى ػمذْب

  0 2/55/1002ـ 4ثذيشك خالل انفزرح يٍ 

          يهزمٗ انؼاللخ ثٍٛ اسزخذاو انؼبيهٍٛ نإلَزرَذ فٗ انًؤسسبد انحكٕيٛخ ٔرفغ اإلَزبجٛخ

  0 53/51/1002ـ  9ٔرى ػمذِ فٗ دثٗ  ـ دٔنخ اإليبراد فٗ انفزرح يٍ 

         َذٔح االسزشراف ٔانزخطٛط اإلسزرارٛجٙ ٔانزٗ رى ػمذْب فٗ ثٛرٔد  ـ نجُبٌ فٗ انفزرح

  0 15/55/1002ـ  52يٍ                  

         انًهزمٗ انؼرثٗ األٔل إلدارح انًٕارد انجشرٚخ  ـ األسبنٛت انحذٚثخ فٗ رطٕٚر ٔثُبء

ٛم انسهٕكٛبد ـ رى اَؼمبد انًهزمٗ ثذٔنخ اإليبراد انؼرثٛخ انمذراد ٔٔرشخ ػًم رمٛٛى ٔرشك

  0 59/55/1002ـ  56انًزحذح فٗ انفزرح يٍ                 

         انًهزمٗ انؼرثٗ انثبَٗ  ـ االرجبْبد انحذٚثخ فٗ رصًٛى َظى األجٕر ٔانحٕافس ثبألجٓسح

ـ  56انًزحذح فٗ انفزرح يٍ  ٔانًؤسسبد انحكٕيٛخ ـ رى اَؼمبدِ ثذٔنخ اإليبراد انؼرثٛخ

59/55/1002 0  

         انًهزمٗ انؼرثٗ األٔل  ـ ٔاججبد ٔيسئٕنٛبد انًٕظف انؼبو ٔدٔرِ فٗ حًبٚخ انًبل

انؼرثٗ ٔٔرشخ ػًم آنٛبد انحذ يٍ انفسبد انٕظٛفخ ـ  رى اَؼمبدِ فٗ انًغرة فٗ انفزرح 

  0 14/51/1002ـ  15يٍ 

        ٚرح رحذ ػُٕاٌ )انخذيخ انًذَٛخ:  َحٕ آفبق جذٚذح فٗ رمٕٚخ يُزذٖ انًبئذح انًسزذ

ـ  10انُساْخ ٔانشفبفٛخ ٔانًسبءنخ اإلدارٚخ  ـ رى اَؼمبدِ فٗ رركٛب خالل انفزرح يٍ 

11/2/1009 0  

          ) يهزمٗ انزكبيم ثٍٛ انٕزاراد ٔاإلداراد انًحهٛخ ٔانجهذٚبد ـ  انزٕجٓبد ٔاالخزٛبراد

   0ثًراكش ـ انًغرة  1050إنٗ شٓر َّٕٚٛ  1009ب يٍ شٓر َٕفًجر رى رأجٛم اَؼمبدْ

         ٍ12ٔرشخ ػًم "انًُٓٛخ ٔانحرفٛخ فٙ انًًبرسبد اإلدارٚخ "خالل انفزرح ي-

 ثبنشبرلخ ـ اإليبراد انؼرثٛخ انًزحذح. 30/51/1009

         يبرش  50ـ  2) يهزمٗ رحذٚث األجٓسح انحكٕيٛخ فٗ ظم انًًبرسبد اإلدارٚخ انذٔنٛخ

  0( ثبنشبرلخ  ـ اإليبراد انؼرثٛخ  1050

         ( ثؼًبٌ ـ  1050يبرش  9ـ  2يهزمٗ انحكٕيخ اإلنٛكزرَٔٛخ فٗ انًؤسسبد انؼرثٛخ  )

  0األردٌ 

         ( 1050ُٚبٚر  59ـ  52يهزمٗ إسزرارٛجٛخ انجٕدح فٗ يًبرسخ إدارح انجٕدح انشبيهخ 

  0( ثبنخرطٕو ـ انسٕداٌ 

 -ثانياً : األنشطة المحلية :

        ٍ54/5/1009-55ٔرشخ ػًم"رصًٛى ْٛبكم انرٔارت ٔاألجٕر ـ األسكُذرٚخ ي                       

 5ػذد انًشبركٍٛ : 



         ٍ15ٔرشخ ػًم "إدارح اإلثذاع ـ يؼٕلبرّ ٔأًْٛخ انزذرٚت ػهّٛ ـ انمبْرح ي-

14/6/1009. 

   5ػذد انًشبركٍٛ : 

       انًؤرًر انسُٕ٘ انؼبشر"اإلدارح انؼرثٛخ ٔيمبرثبد انجٕدح ٔانؼبنًٛخ ٔانرٚبدح ٔانشراكخ

 ثبنمبْرح. 5/2/1009-3انزُبفسٛخ خالل انفزرح يٍ 

 1ػذد انًشبركٍٛ :

     ٙ13يؤرًر أٔنٕٚبد اإلَفبق انؼبو فٙ اندذٔل انؼرثٛدخ ٔانًُؼمدذ فدٙ فُدذق يدبرٕٚد فدٙ ٚدٕي-

 1009دٚسًجر 14

 4ًشبركٍٛ : ػذد ان

    انًؤرًر انؼرثٙ فٙ يجبل اإلجراءاد انًمبرَّ ٔدٔرْدب فدٙ رمدٛى األداء فدٙ انًُظًدبد انؼرثٛدخ

 ـ انمبْرح .  1009اكزٕثر 11-10يٍ                      
 


