
 

 

 

 

 

 انبزوامج انشمىً مشزوع

 ضىء األوضاع انؼزبيت انزاهىتنهىذوة انقىميت نمخططً انخشغيم فً 

 ( 5105 أيهىلسبخمبز /  52 - 52،  انممهكت األردويت انهاشميت / ػمان )

 

 انمخحذد انبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انيىو وانخىقيج

  انيىو األول

52  /9  /5105 

93.1 – 01311 

 ** انجهست االفخخاحيت

 

 ** حسجيم انمشاركيه

 

 -ضمه :االفخخاح ويخحفم **  013.1 – 01311

  انقطاع االقرصادي / جايؼح انذول انؼرتيح كهًح -

  وزارج انؼًم / انًًهكح األردَيح انهاشًيح كهًح -

 يحيُظًح انؼًم انؼرتكهًح  -

 

 

 

 

  اسخزاحت نخىديغ انضيىف**  00311 – 013.1

 00311 

 
 

00311 – 00301 
 

00301 – 05351 
 

05351 – 0.311 

األجهةةةشة انقياديةةةت نةةةذوا ز   :جهسةةةت انؼمةةةم األونةةةً  ** 
 انخشغيم فً حىفيز فزص انؼمم3

 33333333333333333 ر يس انجهست انسيذ /    

 

دور يخططً انرشغييم ىغً ذيذ غذ يتغاالخ ىغر        -أ 
 انؼًم / ػرض ويُاقشح

دور يكاذغغة انرشغغييم ىغغً انيغغذ يغغٍ انثطانغغح و غغثم   -ب 
 ذطى رها / ػرض ويُاقشح 

ً   -ج   يرطهثاخ ذطى ر يُظىيح انرذر ة انرقُغً وانًهُغ
 / ػرض ويُاقشح

 
 
 

 

 

 

 

 د. ػهً حًذي انًريذز انسيذ/

 

  د. حًادج أتى َتًح انًريذز انسيذ/

 

 انًريذز: انسيذ/ د. إتراهيى انشاىً

 
 

 

 شاي** اسخزاحت  0.302 – 0.311

 

 

 مىظمت انؼمم انؼزبيت

 

 انؼزبيـت جامؼت انذول

 



 انمخحذد انبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انيىو وانخىقيج

0.302 

 
 

0.302 – 00311 
 

00311 – 00301 

 

 :  انثاويت ** جهست انؼمم

 انؼقذ انؼزبً نهخشغيم ومخطهباث حىفيذي     

 ر يس انجهست انسيذ/

ٌ  -أ  انؼرتغً ىغً ذغىىير ىغر  انؼًغم       أهًيح انرؼغاو
   وانيذ يٍ انثطانح

أهًيح انًىائًح تيٍ يخرجاخ انرؼهيى واحرياجاخ  -ب 
  ىق انؼًم / ػرض ويُاقشح

 

 
 

 

 د. رضا قى ؼح  انًريذز: انسيذ/

 

 ييًذ ػثذ انشفيغ/ انًريذز انسيذ

  انغــــذاء ** اسخزاحت 00301

  انثاوًانيىو 

52  /9  /5105 

 
 

93.1 – 01302 
 

01302 – 00311 

 

ػالقخها وقضايا انخشغيم  : انثانثت** جهست انؼمم 
  بانخىميت االقخصاديت واالجخماػيت

 ر يس انجهست انسيذ / 33333333333333333

اَؼكغغاا انرغغىراخ واالحرتاجغغاخ انشغغؼثيح ػهغغً     -أ 
 قضا ا انرشييم

 االحرتاجاخ انؼرتيح وانؼذانح االجرًاػيح -ب 

 

 

 

 

 انُصرتهتد أتىد.  انًريذز: انسيذ/

 

 د. ىؤاد انصالحً/  انًريذز: انسيذ

    ** اسخزاحت 00302 – 00311

00302 

 

00302 – 05311 
 

05311 

05311 

05302 

053.1 

 حجارب قطزيت : انزابؼت** جهست انؼمم 

 ر يس انجهست انسيذ / 33333333333333333

انؼقذ انؼرتً نهرشييم ودور يُظًح انؼًم انؼرتيح /  -أ 
 ػرض ويُاقشح

  ًَارج يٍ ذتارب قطر ح َاجيح نرىىير ىر  انؼًم  -ب 

 ذترتح حكىييح  -

 ذترتح يُظًح أصياب أػًال -

 ذترتح يُظًح ػًال -

 

 

 ييًذ شر فانًريذز: انسيذ / 

 

 

 انًريذز: انسيذ/

 انًريذز: انسيذ/

 انًريذز: انسيذ/

  اسخزاحت واجخماع نجىت انصياغت**  0.3.1 – 0.311

0.3.1  

 

 

 

0.3.1 – 00311 
00311 – 003.1 

  : "انخخاميت" انخامستجهست انؼمم ** 

 حىار مفخىح وانخقزيز انخخامي

 محمذ شزيف داود / ر يس انجهست : انسيذ    

 مذيز إدارة انخىميت انبشزيت وانخشغيم –انىسيز انمفىض  

 يفرىحيُصح حىار  -
 انرقر ر انخرايً ، وانخراو -

 

  انغذاء ** اسخزاحت 003.1

 مصطفً ػبذ انسخارمحمذ شزيف /  
 + محمذ ط/ هذي


