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كلٔ٘ الصش٘ العام٘ ّطب املياطق احلازٗ ،دامع٘ ليدٌ ـ املنلل٘ املتشدٗ زبٔع األّلٍ1449/ـ (ىْفنرب1988/و).
أطسّســ٘ الــدكتْزاِ دزاضــ٘ ــً اليــْاسٕ الْبأٜــ٘ ّالرضٔلٔــ٘ ملــس

اللٔػــناىٔا ل ديــْر يــسر املنللــ٘ العسبٔــ٘

الطعْدٓ٘.

دامع٘ تْلني ـ ىْٔ أّزلٔيص ـ لْٓصٓاىا ـ الْالٓات املتشدٗ األمسٓلٍٔ٘1442 .ـ (1982و)
ختصص الرضٔلٔات الربٔ٘.

كلٔ٘ الصٔدل٘ ـ دامع٘ السٓا

ـ املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ٍ1396ـ (1976و).

العسبٔ٘

إدادٗ كامل٘ لغ٘ أّىل.

اإلزللٔصٓ٘

إدادٗ كامل٘ لغ٘ ثاىٔ٘.
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1424

1449

2444

الْكال٘ املطا دٗ للرب الْقاّ – ٕٜشازٗ الصش٘.
السٓا

– املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.

التدرــٔو ّاإل ــداد ّاملتابعــ٘ للــربامر الْقأٜــ٘ ّتػــنت البٔٝــ٘ ّالتْ ٔــ٘ الصــشٔ٘ ّالصــش٘ املَئــ٘ ّّ ــع
ال ــربامر الةشم ــ٘ لتيضٔ ــرٍا ل أ ــع أسل ــا ٛاملنلل ــ٘ إ ــاف٘ ل غ ــسا ّاملط ــاٍن٘ ل تيضٔ ــر العدٓ ــد م ــً
الدزاضات ل دلال البّٔ ٘ٔٝالصش٘ العام٘.

 التدرٔو مع املدتصني ل اإلدازٗ إل داد الربامر الْقا ٜ٘ٔضْا ٛل ٙمطتْ ٚالْشازٗ أّ اجلَات احللْمٔ٘
األخس.ٚ
 املػازك٘ ل اللذاٌ العلٔا ذات العةق٘ بالصش٘ ّالبٔ.٘ٔٝ
 ّ ع اآللٔات املياضب٘ ملتابع٘ تيضٔر بسامر الصش٘ الْقا ٜ٘ٔل كاف٘ أسلا ٛاملنلل٘.
 متابع٘ تيضٔر الربامر املػرتك٘ ذات العةق٘ بالصش٘ ّالبٔ ٘ٝاليت تيضرٍا الْشازٗ مع ميظن٘ الصش٘
العاملٔ٘ .WHO
 متجٔت الْشازٗ ل كاف٘ اللذاٌ العلنٔ٘ داخلًٔا ّخازدًٔا فٔنا خيص الصش٘ ّالبٔ.٘ٝ

1448

1449

1988

1989
الْكال٘ املطا دٗ للرب الْقا ٕٜـ ّشازٗ الصش٘.
السٓا

– املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.

ّ ع اخلرو الةشم٘ مللافش٘ األمسا

 دزاض٘ الْ ع الْبا ٕٜلألمسا

الرضٔلٔ٘ (مةزٓاّ ،بلَازضٔا) ل أع أسلا ٛاملنلل٘.

الرضٔلٔ٘.

 متابع٘ تيضٔر بسامر امللافش٘.
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 التدزٓب املٔداىٕ للعاملني ل ٍرِ الربامر ضْا ٛمً الياسٔ٘ املدربٓ٘ أّ الْبا.ٜ٘ٔ

1444

1446

1983

1986
الػؤٌّ الصشٔ٘ باملدٓي٘ امليْزٗ – ّشازٗ الصش٘.
املدٓي٘ امليْزٗ – املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.

إ داد الربامر الْقا ٜ٘ٔبلاف٘ دْاىبَا مجت (بسامر اإلصشاح البٔ ٕٝل ملافشـ٘ األمـسا

ّز آـ٘ الرضْلـ٘

ّاألمْم٘).

 مطا دٗ املدٓس العاو ل إ داد ّتيضٔر كافـ٘ الـربامر الْقأٜـ٘ قيراـ٘ املدٓيـ٘ امليـْزٗ ضـْا ٛكاىـف فئـ٘ أّ
إدازٓ٘.
 إ داد ّتيضٔر بسامر الترعٔنات األضاضٔ٘.
 إ داد ّتيضٔر بسامر ملافش٘ األمسا

الرضٔلٔ٘ ّاملعدٓ٘.

 إ داد بسامر اإلصشاح البٔ.ٕٝ

1442

1443

1982

1983

ّشازٗ الصش٘.
السٓا

– املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.

إ داد بسامر ملافش٘ املةزٓا ل املنلل٘ ّاملػازك٘ كنسافق ّطين مع مػاّزٖ ميظن٘ الصش٘ العاملٔ٘ .WHO

 إ داد معآري تأٔه بسامر امللافش٘ ضْا ٛامللافش٘ بْاضر٘ اإلصشاح البٔ ٕٝأّ امللافش٘ ً طسٓق املبٔدات
احلػسٓ٘ ّطسق اضتددامَا برسٓا٘ آمي٘ بٔٔٝا ّصشٔا.
 متابع٘ تيضٔر خرو امللافش٘ ل مياطق املنلل٘.
 متابع٘ الْ ع الْبا ٕٜللنةزٓا ذللًٔا ّ املٔاً.
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1396

1444

1976

1984

اإلدازٗ العام٘ للتنًْٓ الريب ّاإلدازٗ العام٘ للسخص الربٔ٘ ّالصٔدل٘ – ّشازٗ الصش٘.
السٓا

– املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.
اإلغسا

ل ٙإ داد املْصضات اخلاص٘ باألدّٓ٘ بلاف٘ أىْا َا ّاملػازك٘ ل جلاٌ االضتةو.

 متابع٘ اضتةو األدّٓ٘ ّتْشٓعَا ل ٙكاف٘ أسلا ٛامللل٘.
 املػازك٘ مع اللذاٌ اخلاص٘ ل إ داد مْاصضات األدّٓ٘ ّتطذٔلَا.



اللٔػناىٔا الرٖ ٓصـٔب اإلىطـاٌ ّاحلٔـْاٌ اخلـاشٌ اـرا املـس

اكتػا العةق٘ الطببٔ٘ ملس

ّالرباب٘ الياقل٘ لـُ ّقـد أسـدثف ٍـرِ الدزاضـ٘ تغـٔريا أضاضـٕ ل فَـه ٍـرا املـس

ّقـد

طبا ـ٘

ٍــرِ الدزاضــ٘ ل ابــسش اطــةت الربٔــ٘ العاملٔــ٘ ٍّــٕ دللــ٘ طــب امليــاطق احلــازٗ ّالصــش٘ العامــ٘
الربٓراىٔـ ـ ــ٘ ل أ ـ ـ ــدادٍا الصـ ـ ــادزٗ بـ ـ ــسقه  83ص( 83 ّ )628 – 621ص(82ّ )514 – 543
ص( 82ّ )857ص(.)416


ترْٓس بسىامر املدٌ الصـشٔ٘ ل املنللـ٘ ّدّل دللـظ التعـاٌّ اخللٔذـٕ ٍّـْ بسىـامر ٓاـْو لـٙ
فل ــسٗ أٌ

ط ــني الص ــش٘ ٓعتن ــد ل ــ ٙتر ــْٓس العياص ــس البٔ ٔٝــ٘ ض ــْا ٛالبٔ ٝــات الربٔعٔ ــ٘ أّ

االدتنا ٔ٘ أّ االقتصادٓ٘ ّقد
املٔــا كنــدٌ صــشٔ٘ ّقــد

تربٔاـُ نلٔـا ل أكجـس مـً ػـس مـدٌ أصـبشف معـرت بَـا

تيضٔــر ٍــرا الربىــامر بالتعــاٌّ مــع ميظنــ٘ الصــش٘ العاملٔــ٘ ّالــيت
إ ـداد ّتـ لٔ العدٓـد مـً اإلصـدازات العلنٔـ٘ ل

نلف اا مطتػازا ل ٍـرا الربىـامر كنـا
ٍرا اطال ميَا

 oاالضتعنال اآلمً للنبٔدات احلػسٓ٘ (زدمم).
 oدلٔت اليضآات للنبٔدات احلػسٓ٘ (زدمم).
 oاإلدازٗ املطتدام٘ لليضآات الربٔ٘ ل امليػات الصشٔ٘.
 oاملدٌ الصشٔ٘ باملنلل٘.


ترــْٓس بسىــامر الــتدلص اآلمــً مــً اليضآــات الربٔــ٘ اخلرــسٗ ل املنللــ٘ ّدّل دللــظ التعــاٌّ
اخللٔذٕ ّمتجت ٍر ا ل إ داد الـربامر التدزٓبٔـ٘ ّسلاـات العنـت باإل ـاف٘ إىل اضـتلنال كافـ٘
اجلْاىــب التػــسٓعٔ٘ ّالتيظٔنٔــ٘ ّقــد تْدــف ٍــرِ اجلَــْد بصــدّز املسضــْو املللــٕ زقــه  281ل
ٍ 1424/11/24ـ باملْافا٘ ل ٙالربىامر الْطين لليضآات الربٔ٘ باإل اف٘ إىل اليظـاو املْسـد
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لليضآــات الربٔــ٘ بــدّل دللــظ التعــاٌّ اخللٔذــٕ ّالــرٖ اقــسِ اطلــظ األ لــ ٙلــدّل دللــظ
التعاٌّ ل دّزتَه الجاىٔ٘ ّالعػسًٓ (مطاو – دٓطنرب – .)2441


ىػس أكجس مً  24ػسٌّ حبح ل دلاالت الصش٘ ّالبّٔ ٘ٝذلم ل دلةت املٔ٘ ّذللٔـ٘
باإل اف٘ إىل املطاٍنات االدتنا ٔ٘ مً خةل املااالت الصشضٔ٘ ّالتلضصْٓىٔ٘ ّاإلذا ٔ٘.

االضتعنال اآلمً للنبٔدات احلػسٓ٘
السٓا

زدمم ()2-51-606-99603200G

ٍ1421ـ (2441و).

اليضآات الربٔ٘ ل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘  /معدل اإلىتاز (اطل٘ الربٔ٘ الطعْدٓ٘)
السٓا

دللد  21العدد  ،23ص 245ـ254

(مازع2444/و)

اجتاٍات ّضاٜت اإل ةو ل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ سلْ مياضبات ْٓو الصش٘ العاملٕ (طب األضسٗ ّاطتنع)
السٓا

اطلد  6العدد  ،2ص 64ـ 74 ،67ـ76

(1999و)

املدٌ الصشٔ٘ ـ املضَْو ّالتربٔق
السٓا

زدمم ()9960-35-396-9

ٍ1419ـ (1999و).

مسغد التدلص مً اليضآات الربٔ٘ بامليػآت (ّشازٗ الصش٘)
السٓا

زدمم ()9960-603-22-9

(1998و).

دزاضات ّبا ٜ٘ٔللشال٘ الصشٔ٘ قيرا٘ الاصٔه (باسح زٜٔطٕ)
حبح ممْل مً قبت مدٓي٘ امللم بد العصٓص للعلْو التربٔأ٘ ّالتائ٘

ٍ1415ـ (1994و).

العةقــ٘ البٔٔٝــ٘ ّاالٓلْلْدٔــ٘ لربابــ٘ السمــت ل بــؤز اللٔػــناىٔا اجللدٓــ٘ ّاحلػــْٓ٘ عيــْر يــسر املنللــ٘ العسبٔــ٘
الطعْدٓ٘ (دلل٘ أحباخ احلػسات)
(1997و).

دد  87ص 221ـ231
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دزاض ــ٘ رلربٓ ــ٘ س ــْل تسكٔ ــب طضٔ ــت الربّماض ــتٔنْت ل اللٔػ ــناىٔا الل ــرب ٚميػ ــْز ل دلل ــ٘ البازض ــٔتْلْدٕ
الدّلٔ٘ ( )Int. J Parsitiolدد  )4( 25ص 443ـ452

ّبا ٜ٘ٔمس

(أبسٓت1995/و)

اللٔػناىٔا احلػْٓ٘ ل داشاٌ باملنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

متْٓت ٍرا البشح ً طسٓق الْكال٘ املطا دٗ للتدرٔو ّالبشْخ (ّشازٗ الصش٘)ـ
زفع تاسٓس فين ىَا( ٕٜباسح زٜٔطٕ) ٍ1413/7ـ (1992/12و).
اللٔػناىٔا اليت تصٔب اإلىطاٌ ّاحلْٔاىات الغـري مطت ىطـ٘ ل املنللـ٘ العسبٔـ٘ الطـعْدٓ٘ ( )6أىـْا مـً اللٔػـناىٔا
اجللدٓــ٘ ل اإلىطــاٌ ل ديــْر يــسر املنللــ٘ ـ ميػــْز ل دللــ٘ طــب امليــاطق احلــازٗ الصــادزٗ ــً اجلنعٔــ٘ املللٔــ٘
الربٓراىٔ٘ لرب املياطق احلازٗ
ٍ1449ـ (1989و).

دد  93ص 621ـ628

اللٔػناىٔا اليت تصٔب اإلىطاٌ ّاحلْٔاىات الغـري مطت ىطـ٘ ل املنللـ٘ العسبٔـ٘ الطـعْدٓ٘ ( )5أىـْا مـً الرضٔلٔـات
املطبب٘ للٔػناىٔا احلػْٓ٘ ل اإلىطاٌ ّاللةر ل اجليْر الغسبٕ مً املنللـ٘ ميػـْز ل دللـ٘ طـب امليـاطق احلـازٗ
الصادزٗ ً اجلنعٔ٘ املللٔ٘ الربٓراىٔ٘ لرب املياطق احلازٗ
ٍ1449ـ (1989و)

دد زقه  93ص 543ـ514

اللٔػــناىٔا احلػــْٓ٘ ل اإلىطــاٌ ّاللــةر عيــْر يــسر املنللــ٘ ميػــْز ل دللــ٘ طــب امليــاطق احلــازٗ الصــادزٗ ــً
اجلنعٔ٘ املللٔ٘ الربٓراىٔ٘ لرب الياطق احلازٗ.
ٍ1449ـ (1989و).

دد زقه  82ص 857

ذبابـ٘ الطــسدييت كشػـسٗ ىاقلــ٘ للٔػـناىٔا امليــاطق احلـازٗ ل ديــْر يـسر املنللــ٘ ميػـْز ل اطلــ٘ الربٔـ٘ املللٔــ٘
الربٓراىٔ٘ لرب املياطق احلازٗ
ٍ1449ـ (1989و).

دد زقه  82ص 416

اللٔػناىٔا كنػلل٘ للصش٘ العام٘ باملنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ حبح ميػْز باطل٘ الربٔـ٘ الطـعْدٓ٘ الصـادزٗ ـً
كلٔ٘ الريب عامع٘ امللم ضعْد.
ٍ1447ـ (1987و).

دد زقه  )4( 8ص 333ـ343
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اليضآات الربٔ٘ ،التعسٓ
ّزق٘ مادم٘
سلا٘ لنٔ٘ ً إدازٗ املدلضات الربٔ٘ تدزٓب ل ٙالطةم٘.
أغس

ل ٙالتدزٓب مسكص زأٖ لةضتػازات ّالدزاضات البٔ ٘ٔٝبالتعاٌّ مع ّشازٗ الصش٘.

السٓا

ٍ1422/7/28- 26ـ (2441/14/15- 13و).

تعسٓ بإدازٗ اليضآات الربٔ٘
ّزق٘ مادم٘
سلاــ٘ لنٔــ٘ ــً إدازٗ اليضآــات الربٔــ٘(،اليضآات الصــٔدلٔ٘) ،امليظنــ٘ مــً قبــت مسكــص زأٖ لةضتػــازات
ّالدزاضات البٔ ٘ٔٝبالتعاٌّ مع ّشازٗ الصش٘
السٓا

ٍ1422/8/13- 11ـ.

اليضآات الربٔ٘ ـ املعاجل٘ ّالتدلص
ّزق٘ مادم٘
سلاــ٘ لنٔــ٘ ــً إد ازٗ اليضآــات الربٔــ٘ (ىضآــات املــْاد الصــٔدالىٔ٘) التيظــٔه ّالتــدزٓب مــً قبــت معَــد
لةضتػازات ّالدزاضات البٔ٘ٔٝ
بالتعاٌّ مع ّشازٗ الصش٘
السٓا

ٍ1422/8/13- 11ـ.

ثةخ أّزاق مادم٘
أ -إدازٗ اليضآات الربٔ٘ املاآٔظ الْطئ٘ ّ بو العاْد ـ اجلص ٛاألّل
ر  -إدازٗ اليضآات الربٔ٘ املاآٔظ الْطئ٘ ّ بو العاْد ـ اجلص ٛالجاىٕ
ز  -إدازٗ اليضآات الربٔ٘ ت ثري اليضآات الربٔ٘ ل ٙالصش٘ ّاالقتصاد
سلا٘ لنٔ٘ ً إدازٗ اليضآات الس آ٘ الصشٔ٘ املساقب٘ ّالعاْد
قاو بالتدزٓب مسكص زأٖ لةضتػازات ّالدزاضات البٔ ٘ٔٝبالتعاٌّ مع ّشازٗ الصش٘ السٓا
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ٍ1422/8/8- 6ـ

الصش٘ الْقا ٜ٘ٔـ التازٓذ ّاإلزلاشات.
إصداز الانه ل
السٓا

ةٌ ـ الربع٘ األّىل.

ٍ1422ـ (2441و).

تعصٓص الادزات سْل التْ ٔ٘ ّالتدزٓب ّاإل ةو ل الصش٘ ّالبٔ٘ٝ
ّثٔا٘ ثه مياقػتَا ل سلا٘ لنٔ٘ ّطئ٘
السٓا

ٍ1419/11- 24ـ.

املطح املٔداىٕ لْاقع ىضآات الس آ٘ الصشٔ٘ ّطسق إدازتَا ل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘
تاسٓس ىَا ٕٜالسٓا

(أيطرظ1998/و).

التاسٓس الْطين للننلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ (باللغ٘ اإلزللٔصٓ٘)
مادو للنؤمتس الْشازٖ الجالح للصش٘ ّالبّٔ ٘ٝالتينٔ٘ لدّل سْ

البشس األبٔض املتْضو

ضْزٓا ـ دمػق غعباٌ ٍ1419ـ (دٓطنرب1998/و).
بسىامر الطةم٘ الغرا ٜ٘ٔل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘
تاسٓس ّطين مادو للشلا٘ العلنٔ٘ املػرتك٘ سْل ضةم٘ الغراٛ
الػازق٘ (1997/14/34- 27و).
أٍنٔ٘ اإلدازٗ البٔ ٘ٔٝل محآ٘ الصش٘
ّزق٘ نت مادم٘ ملؤمتس البّٔ ٘ٝالتينٔ٘
السٓا

ٍ1418ـ (1997و).

دّز الصشاف٘ الْٔمٔ٘ ل التجأ الصشٕ دزاض٘

لٔلٔ٘ للتغرٔ٘ الصشضٔ٘ ل املياضبات الصش٘

املؤمتس األّل للتْ ٔ٘ الصشٔ٘ بدّل دللظ التعاٌّ اخللٔذٕ
أبْ ظيب ٍ1418ـ (1997و)
14

اللٔػناىٔا ل ديْر يسر املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

زضال٘ دكتْزاِ ً اليْاسٕ الْباّ ٜ٘ٔالرضٔلٔ٘ ملس
مادم٘ جلامع٘ ليدٌ ل زبٔع األّل ٍ1448ـ(1988و)

1421

1424

2444

1999

زٜٔظ دلنْ ٘ نت إل داد الصٔغ٘ الااىْىٔ٘ إلدازٗ التدلص مً اليضآات الربٔ٘ ل دّل دللظ التعاٌّ.

1999

1424

ضْ اللذي٘ التيضٔرٓ٘ لْشازات الصش٘ طلظ التعاٌّ اخللٔذٕ للتدلص اآلمً لليضآات الربٔ٘ ل دّل اخللٔر.

2444

1996

ضــْ اللذيــ٘ املػــرتك٘ لدزاضــ٘ اإلدــساٛات الصــشٔ٘ اخلاصــ٘ لطــةم٘ الغــراّ ٛمحآــ٘ صــش٘ اإلىطــاٌ ّاحلٔــْاٌ
ّاليبات امليبجا٘ مً ميظن٘ التذازٗ العاملٔ٘.

2444

1993

امليطق الْطين لربىامر املدٌ الصشٔ٘ ل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ بالتعاٌّ مع ميظن٘ التذازٗ العاملٔ٘.

1418

1424

زٜٔظ جلي٘ الصش٘ ّالبٔ ٘ٝبـْشازٗ الصـش٘ ّاخلاصـ٘ قتابعـ٘ بسىـامر الـتدلص مـً اليضآـات الربٔـ٘ باملطتػـضٔات
ّامليػآت الصشٔ٘ األخس.ٚ

1424

1415

ميطق اللذي٘ الْطئ٘ إل داد اإلضرتاتٔذٔ٘ الْطئ٘ للصش٘ ّالبٔ ٘ٝل املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.

1424

1413

ضْ اأ ٘ٝاإلغسافٔ٘ للنذل٘ الربٔ٘ الطعْدٓ٘ اليت تصدز ً ّشازٗ الصش٘ كت غَسًٓ.

1414

1989

1424

ضْ اللذي٘ التيضٔرٓ٘ لربىامر الرب الْقا ٕٜملْاضه احلر.

1416

1417

1995

1996

ضْ جلي٘ إ داد ْابو التدزٓب ّاإلبتعاخ "ّشازٗ الصش٘".

1415
ضْ اللذي٘ الْطئ٘ ألمسا

1424

الدو الْزاثٔ٘.

1412

1418

1991

11

1997

جلي٘ بسٜاض٘ ّكٔت الْشازٗ للػ ٌْٝالضئ٘ ملياقػ٘ كاف٘ الاضآا الصشٔ٘ احملال٘ مً معالٕ الْشٓس.

1417

1422

ضْ اللذي٘ املسكصٓ٘ للتدزٓب الداخلٕ ّاخلازدٕ بْشازٗ الصش٘.

لٔت ىظه ّمعآري إدازٗ التدلص مً اليضآات الربٔ٘ ل دّل اخللـٔر ماازىـ٘ بالـدّل املتادمـ٘ للتػـاّز ل أفضـت
طسق التدلص مً اليضآات الربٔ٘.
مسكص التذازٗ العاملٕ دبٕ (2442و).
ميطق بسىامر ميظن٘ الصش٘ العاملٔ٘ ّالربامر املتعلا٘ بَا
(صش٘ البٔ ٘ٝـ الرب الْقا ٕٜـ الصش٘ املَئ٘ ـ املدٌ الصشٔ٘ ـ ّالرتبٔ٘ الصشٔ٘)
ّشازٗ الصش٘ املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ (1999و).
ّ ــع خرــ٘ تضصــٔلٔ٘ للعنلٔــات املطــا دٗ لتيضٔــر بسىــامر املــدٌ الصــشٔ٘ الــيت ٓــد نَا صــيدّق الــدّل اخللٔذٔــ٘
((AGFUND
املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ّدّل اخللٔر العسبٕ (إبسٓت2444/و).
املػازك٘ ل دّزٗ ّطئ٘ لتأٔه إدازٗ اليضآات الربٔ٘ ّترْٓس خر٘ ّطئ٘ للتدلص الطلٔه مً اليضآات الربٔ٘
املسكص اإلقلٔنٕ ألىػر٘ صش٘ البٔ ) CEHA( ٘ٝبعناٌ
الدّس٘ ـ قرس (إبسٓت2444/و).
االدتنا الطابع للذي٘ االضتػازٓ٘ الضئ٘
للنسكص اإلقلٔنٕ ألىػر٘ صش٘ البٔ٘ٝ
نّاٌ ـ األزدٌ (مآْ1999/و).
تأٔه بسىامر طسابلظ ـ لٔبٔا اخلاص بترْٓس املدٌ ّالاس ٚالصشٔ٘.
ّقد يرـف ٍـرِ املَنـ٘ مسادعـ٘ لْ ـع إمـدادات املٔـاِ ّ،الصـس الصـشٕ ّالـتدلص مـً اليضآـات الصـلب٘ ّ ،ضـةم٘
الغراّ ٛذلم لغس

ترْٓس ّّ ع خر٘ نت مػسّ املدٌ الصشٔ٘
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لٔبٔا ـ طسابلظ (1999و).
1999 1424
إ داد اليظاو املْسد للتدلص اآلمً مً اليضآات الربٔ٘ بدّل دللظ التعاٌّ اخللٔذٕ.

ّفد املنلل٘ للنؤمتس الْشازٖ الجالح للصش٘ ّالبٔ ٘ٝلدّل سْ

البشس األبٔض املتْضو

دمػق ـ ضْزٓا (دٓطنرب1997/و).
ضْٓ٘ الْفد الطعْدٖ للدّزٗ اخلامط٘ مليظن٘ التذازٗ الدّلٔ٘
دئ ـ ضْٓطسا زدبٍ1419/ـ.
ضْٓ٘ ّفد املنلل٘ ل ادتنا اخلربا ٛل إدازٗ اليضآات الربٔ٘ مليرا٘ يسر آضٔا
البشسًٓ (1997و).
احللا٘ العلنٔ٘ املػرتك٘ سْل ضةم٘ الغراٛ
[مسكص صش٘ البٔ - ٘ٝناٌ ( -ميظن٘ الصش٘ العاملٔ٘)
دّل دللظ التعاٌّ لدّل اخللٔر العسبٔ٘[
الػازق٘ ـ اإلمازات العسبٔ٘ املتشدٗ (1997و).
ّفد املنلل٘ ل االدتنا الطيْٖ مليإ املدٌ الصشٔ٘ ل دّل سْ

البشس األبٔض املتْضو

الااٍسٗ ـ مصس (1997/9و).
ّفــد املنللــ٘ اخلــاص للذيــ٘ التينٔــ٘ املطــتدام٘ التابعــ٘ للذنعٔــ٘ العنْمٔــ٘ ل األمــه املتشــدٗ ّاخلاصــ٘ قسادعــ٘
اإلدــساٛات ّاإلزلــاشات الــيت اختــرتَا الــدّل لتيضٔــر مــا ّزد ل دــدّل أ نــال الاــسٌ احلــادٖ ّالعػــسٌّ الصــادز ــً
مؤمتس قن٘ األز
اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ل األمه املتشدٗ ٍ1417ـ (1997و).
املؤمتس ّاملعس

الدّلٕ ليظه اإلدازٗ ّالتليْلْدٔا البٔ٘ٔٝ

الااٍسٗ ٍ1417ـ (1997و
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امللتب اإلقلٔنٕ مليظن٘ الصش٘ العاملٔ٘ لدّل غسق األبٔض املتْضو ل املؤمتس اإلقلٔنٕ(مً حبس إىل حبس)
ددٗ ـ املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ٍ1415ـ (1995و).

املؤمتس الدّلٕ الجاىٕ لليضآات اخلرسٗ
أتليتا ـ الْالٓات املتشدٗ األمسٓلٔ٘ ٍ1415ـ (1995و).

ممجت املنلل٘ ل املؤمتس اإلقلٔنٕ الجاىٕ إلضرتاتٔذٔ٘ الصش٘ ّالبٔ ٘ٝلدّل غسق البشس املتْضو
بريّت ـ لبياٌ ٍ1415ـ (1995و)
ضْ ّفد املنلل٘ ملؤمتس البٔ ٘ٝالدا ن٘ للصش٘ ّاملدٌ الصشٔ٘ ل دّل غسق األبٔض املتْضو
البشسًٓ ٍ1415ـ (1995و).
املؤمتس األّزّبٕ للبّٔ ٘ٝالصش٘ العام٘
ّىرتّر ـ بلذٔلا ٍ1413ـ (1993و).
املػازك٘ ل ادتنا ات اللذي٘ اإلضتػازٓ٘ الضئ٘ ملسكص صش٘ البٔ ٘ٝإلقساز ددّل أ نال املسكص
ناٌ ـ األزدٌ ٍ1413ـ (1993و).
ضْ ّفد املنلل٘ ملؤمتس األمه املتشدٗ (مؤمتس قن٘ األز

) للبّٔ ٘ٝالتينٔ٘

زْٓدٖ داىريّ ٍ1413ـ (1993و).
ىدّٗ ملافش٘ التلْخ البٕٔٝ
اللْٓف ٍ1411ـ (1991و).
ىدّٗ ل الترْٓس ّالتدرٔو ل ملافش٘ اللػناىـٔا
إضةو أباد ـ باكطتاٌ ٍ1445ـ (1985و).
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املؤمتس احلادٖ ػس الدّلٕ لرب املياطق احلازٗ ّاملةزٓا
كاجلازٖ ـ كيدا ٍ1444ـ (1985و).

املػازك٘ ل أ نال مؤمتس ّشزا ٛالصش٘ بدّل دللظ التعاٌّ لدّل اخللٔر العسبٔ٘
السٓا

ـ املنلل٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ٍ1443ـ (1983و).

املؤمتس الجاىٕ الدّلٕ مليا ٔات املةزٓا ّالبابطْٔضص ,
ىٔظ فسىطا ٍ1443ـ(1983و).
دّزٗ متادم٘ ل ميا ٔات األمسا

الرضٔلٔ٘ ّاملعدٓ٘

لْشاٌ ـ ضْٓطسا ٍ1443ـ (1983و).
دّزٗ متادم٘ ل إدازٗ التنًْٓ الريب ّختصًٓ األدّٓ٘.
بسٓراىٔا ٍ1397ـ (1977و).
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