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 زيارة وزيرة الصحة االوكرانيا الدكتوره اوالنا سبرون للبالد 
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 زيارة السيد وزير الصحة الفلسطينى الدكتور عواد جواد للبالد

زار البالد السيد وزير الصحة الفففلفسفطفيفنفى الفدكفتفور عفواد جفواد 

مايو  11-29والسيد مدير الشؤون الماليه عبدالكريم حمدنا الموافق 

مفع  2172مفايفو  11حيث تحقق اللقاء الثنائى الفمفواففق   2172

السيد وزير الصحة الجمهورية التركيه الفدكفتفور احفمفد دمفيفرجفان 

حيث تم توقيع برتكول التشغيل الفمفشفتفرك و الفتفسفلفيفم لفمفسفتفشفففى 

تركيا فى غزة  تدريب المواطنين الفففلفسفطفيفنفيفن –الصداقة فلسطين 

 2172مففايففو  11فففى مففجففال الففتففخففصففصففات الففطففبففيففه الففمففوافففق 

   

بانقره من قبل السيد وزير الصحة الجمهورية التركيه الدكتور احمد 

دميرجان و السيد وزير الصفحفة لفدولفة ففلفسفطفيفن الفدكفتفور عفواد 

و تفجفهفيفزه ففى الفعفام   2177جواد ,و الذى بداء انشاءه فى العام 

بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية التركيه  رجب طيفب   2171

اردوغان و الذى سوف يصبح من احدث المستشفففيفات لفلفتفعفلفيفم و 

 البحوث 
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هيئة المستشفيات العامة بخصوص شراء الفخفدمفات الطبيه ,مديرية 

بالمستشفيات و نظفام دففع الفحفواففز ,مفيفريفة االسفتفثفمفار الصفحفى 

بخصوص مشاريه الشراكة بين القطفاع الفعفام و الفخفاص ,مفركفز 

االستجابة السريعة للطؤارى و االفات  حيث تحقق اللقاء الثنائى مع 

السيد وزير الصحة الجمهورية التركيه الفدكفتفور احفمفد دمفيفرجفان 

 .2172مايو  4الموافق 

زارت البالد  السيدة وزيرة الصفحفة االوكفرانفيفا الفدكفتفوره اوالنفا 

سبرون وسبعة من اعضاء  الوفد المرافق لها  بتنفظفيفم مفن الفبفنفك 

 . 2172مايو  4-2الدولى الموافق 

فى صدد الزيارة تم اجراء الندوات التعريفيه و اللقاءات مع مديرية 

الصحة العامه بخصوص الصحة النفسيه و مكافحة الفتفبفع ,عفر  

 لففوائففح نففظففام تففعففقففيففب االدويففة  بففمففؤسففسففة االدويففة و االجففهففزة 

 

 زيارة وزيرة الصحة االوكرانيا الدكتوره اوالنا سبرون للبالد
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زيارة وزير الثقافه و السياحه و االعالم لجمهورية كرغستان السيد سلطانبك جمعاقيلوفا للسسسيسد وزيسر 

 الصحة الدكتور احمد دميرجان

زار السيد وزير الثقافه و السياحه و االعالم لجمهورية كرغسفتفاتفن 

سلطانبك جمعاقيلوفا السفيفد وزيفر الصفحفة الفجفمفهفوريفة الفتفركفيفه 

 . 2172مايو 71الدكتور احمد دميرجان الموافق 

فى صدد اللقاء تم تبادل االفكار بخصوص دعم الجمهورية التركفيفه 

لجمهورية كرغستان  و تعريف المستشفيات بالجمهورية التركيفه و 

بحث آلية تعفزيفز الفتفعفاون الفتفجفارى ,وتشفجفيفع انفتفاج االدويفة و 

 االجهزة الطبيه المحليه  و فتح حيز للمستثميرين من كرغستان .
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تقبل السيد نائب وزير الصحة احمد بهاء اوتكان  زيارة رئيس لجنة االجسراء لسوحسدة السعسمسل الصسحسيسه  

 هيتاشى

تقبل السيد نائب وزير الصحة الجمهورية التركيه احمد بهاء اوتكان 

زيارة رئيس لجنة االجراء لوحدة العمل الصحيه هيتفاشفى و الفوففد 

 .2172مايو  4المرافق له الموافق 

فى صدد القاء تم عر  بع  مشروعات الشراكة بين القفطفاعفيفن 

 الخاص و العام  الفجفارى عفمفلفهفا ففى الفبفالد  و عفر  جفدول 

 

االعمال المخطط تنفيذها من قبل شركة هيتاشى فى البالد و بفعف  

الفعاليات المختبريه  و عر  بع  المعلومات بفهفذا الصفدد  ففى 

نهاية االجتماع تم عر  مخطط العفمفل مفن قفبفل مفمفثفلفى شفركفة 

هيتاشى  و تبادل االفكار بالخصفوص مفع مفمفثفلفى وحفدات وزارة 

 الصحة .
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 لمنظمة الصحة العالميه 11الدورة 
بفمفشفاركفة اداريفن مففنفظفمفة الصفحفة الففعفالفمفيفه و الففدول   2172

االعضاء  , المؤسسات الدوليه وجمعيات المجتمع الوطنيه  لمناقشه 

 العقبات الصحيه.

لمنظمة الصحفة الفعفالفمفيفه تفحفت شفعفار  17عقدت اجتماع الدورة 

الصحة للجميع   بتعهد التغطيفه الصفحفيفه الفعفالفمفيفه حفيفث شفارك 

باجتماع الدورة السيد مستشار الصفحفة الفبفرفسفر قيفوب قفومف  و 

 الوفد المرافق له.

فى صدد اجتماع الدورة ناقشت اللجنة الفنيه مفوضفوعفات الصفحفة 

العامه منها الفترة مفا بفيفن  اسفتفئفصفال  مفر  شفلفل االطفففال , 

الففلففقففاحففات ,الففوصففول الففى االدويففه ,الصففحففة الففبففئففيففه  ,مففمففارسففة 

النشاطات,الصحة االلكترونيه , التكنولوجيا المساعد و االومومفة و 

 موضوع صحة االطفال والناشئين. 

حيث تم الموافقه على خطة عمل  برنامفج عفمفل مفنفظفمفة الصفحفة 

العالميه الثالث عشر و لوائحة القانونيه,حيث تمفت الفمفواففقفة عفلفى 

 برنامج التدريب العالمى و خطة عمل النشاطات البدنيه العالميه.

فى هذه الدوره تم قبول بتصويت  الدول االعضاء الفقفرار الصفادر 

من مجلس البرلمان التركفى الفذى يفنفص   2172مايو  21بتاريخ 

على تحسين الخدمات الصحيه فى االراضى المحفتفلفة ففلفسفطفيفن و 

هضبة الجوالن.حيث شارك من الجمهورية التركيه عضو البرلمفان 

 التركى السيد ناجى كورو و القى الكلمة بالخصوص. 
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 اوزبيكستان –االسبوع الصحى المشترك تركيا 

اخصائى امرا  القلب لالطففال  , اخصفائفى جفراحفة الفقفلفب و ,

االوعية الدمويه , اخصائى العظام ,اخصائى العيون , , االشفعفة و 

التدخير و بع  االختصاصات االخرى و المساعدين الطبيفن , تفم 

اجففراعففدد مففن الففعففمففلففيففات الففجففراحففيففه و االسففتففشففارات الففطففبففيففه  

للتخصصات العليه  و تدريب الكوادر الصحيفه  عفمفلفيفظ و نفظفيفرآ 

 باوزبيكستان عمليظ .تفاصيل االسبوع الصحى مرفقه بالملحق.

فى صدد فعاليات  المساعدات االنسانيه التى تقدمها وزارة الصفحفة 

خارج البفالد تفم تفنفظفيفم  االسفبفوع الصفحفى  بفمفديفنفه بفعفاصفمفة 

حفيفث تفكفون وففد    2172مايو  6اوزبيكستان طاشكنت الموافق 

االسبوع الصحى من جراحى االطفال ,اخصائى االنفف و االذن و 

الحنجره اخصائى التجميل و الجراحة الترميميه , اخصائى الفنفسفاء 

 و التوليد  ,اخصائى الجراحة العامه ,قخصفائفى الفمفسفالفك الفبفولفيفه 
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 تدريب الكوادر الصحيه السودانيه فى مجال خدمات الطؤارى و االفات  

تم تدريب ثالثين من الكوادر الصحيه السودانيه فى مجال الطؤارى 

و االفات ليصبحوا مدريبين فى هذا المجال  بفمفديفنفة قزمفيفر اورال 

-2بمركز التطبيق و التدريب للطؤارى و االفات العالمى المفواففق 

 بففالففتففعففاون بففيففن وزارة الصففحففة الففجففمففهففوريففة   2172مففايففو  77

التركيه,وكالة التعاون و التنسيق التابعة لرئاسة الجمهورية التفركفيفه 

و مركز التدريب والبحوثلالحصائيات  االقتصادية و االجفتفمفاعفيفه 

 لدول مجلس التعاون االسالمى .

زيارة السيد مدير برنامج اللجنة الرئاسيه  الشمال الغربي  لدولة نجيريا محمد دانجوما وممثل 
مؤسسة المجتمع الوطنى لمنطقة قاباساوا السيد دورس يارو لمديرية العالقات الخارجية و االتحاد 

 االوربى 
زار السيد مدير برنامج اللجنة الرئفاسفيفه الشفمفال الفغفربفي  لفدولفة 

نجيريا محمد دانجوما وممثل مؤسسة المفجفتفمفع الفوطفنفى لفمفنفطفقفة 

قاباساوا السيد دورس يارو لمديرية العالقات الخفارجفيفة و االتفحفاد 

 . 2172مايو  2االوربى الموافق 

فى صدد اللقاء مع مدير العالقات الخارجيه و االتحفاد االوربفى تفم 

مناقشه اعادة تأهيل المرافق الصحيه و الفمفؤسفسفات ففى الفمفنفاطفق 

المتضرره فى الشمال الغربى من دولة نجيريا و دعمهفم بفاالجفهفزة 

الطبيه  توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بفخفصفوص  الفتفعفاون ففى 

 المجال الصحى.
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زيارة الوفد الروسى للمؤسسة الفدراليه لحمايه صحة االنسان و حسقسوا السمسسستسهسلسك لسروسسيسا 

 االتحاديه للبالد

صرحت رئيسة الوفد رئيسة قسم االمرا  المعدية والطفيليه نتالفيفا 

فرولوفا عن امتنان الوفد من الفعاليات التى طبفيفقفت لفهفم مفن قفبفل 

مديرية الصحة العامه و قسم الصحة العامة بانطاليا و عفبفرت عفن 

اعجابها بنظام  التكنولوجى الحديث المستخدم فى الفمفسفتفشفففيفات و 

المختبرات ,حديث تقدمت باشكر للدكتور حسين التار مدير الصحفة 

العامه الذى رافق الوفد خالل زيارة لللبالد حيث مضفى االجفتفمفاع 

بسالسه و شفافيه عاليه و صرحفت بفان الشفعفب الفروسفى يفمفكفنفه 

 القدوم للجمهورية التركيه للسياحة بصدر رحب و نفسظ مطمئنه .

فى صصد االجتماع تم مناقسه اتاخذ التدبيرات الالزمة لضبط مفيفاة 

الشرب ومياه احوا  السباحة  و تدريب الكوادر المفخفتفصفة بفهفذا 

 الصدد.

فى صدد  اتفاقيه الفتفعفاون ففى مفوضفوعفات مفكفاففحفة  االمفرا  

المعديه و الصحة السياحيه  بيفن الفجفمفهفوريفة الفتفركفيفه و روسفيفا 

االتففحففاديففه  حضففر وفففد مففكففون مففن خففمففسففة افففراد مففن الصففحففة 

لحمايفه صفحفة   2172مايو  71-74العامه ,قسم االوبئه  الموافق 

االنسان و حقوق المستهلك لروسيا االتفحفاديفه.حفيفت تفم الفلفقفاء مفع 

ممثلفى وزارة الصفحفة مفن انفقفره و انفطفالفيفا  و مفمفثفلفى قفطفاع 

السياحة ,زار الوفد ثمانيه فنادق بمدينة انطاليا التى يرجحها السواح 

الروس كمنطقة سياحيه و ايضظ تم عر  المفعفلفومفات مفن طفرف 

 قسم الصحة العامه السس الحمايه الصحيه و التدبيرات الالزمه.

االجتماع التحضيرى لجمعيه نظام المعلومات و ادارة الخدمسات الصسحسيسه  االوربسيسه االسسيسويسه 

2018  

اداريى المؤسسات الصحيه بمنتدى المعلومات الصحيه  الذى يشمل 

نظام المستشفى االلكترونى ,برنامفج الصفحفة االلفكفتفرونفيفه الفنفظفم 

الحديثة فى ا لصحة  و التطبيقات الحفديفثفة ففى نفظفام الفمفعفلفومفات 

 الصحيه .

بفمفقفر مفديفريفة  2172مايو  9عقد االجتماع التقييمى ايضظ بتاريخ 

العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى بحضور مديرية المفعفلفومفات 

 الصحيه .

بالتعاون مع مديرية نظام المعلومات  و دعم من وزارة الصفحفة و 

مقدمى الخدمات الصحيه  الجامعات  والفمفسفتفشفففيفات الفخفاصفه و 

مؤسسة التضامن االجتماعى تم تنظيم االجتماع التحضرى لجمفعفيفة 

نظام المعلومات و ادارة المؤسسات الصفحفيفه االوربفيفه االسفيفويفه 

بفاسفطفنفبفول  حفيفث  2172اكتوبر  21-22المخطط عقدة بتاريخ 

 عقد المؤتمر فعالياته الثامفنفة عشفر حفيفث يفهفدف ايضفا بفتفعفريفف 

 

 اجتماع اللجنة المشتركة التحاد الجمارك للفترة الخامسه و الثالثون

الخارجيه و االتحاد االوربيه  وتم التطرق لموضفوعفات االدويفة و 

 المستلزمات التجميليه و االجهزة الطبيه .
تم عقد اجتماع اللجنة المشتركه التحاد الجمارك للفتره الفخفامسفه و 

بفوزارة االقفتفصفاد حفيفث  2172مفايفو  71-76الثالثون الموافق 

 شارك باالجتماع هيئة االدوية و االجهزة الطبيه و مديرية العالقفات 
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الكوادر الصحيه االجنبيه التي تواصل تدريبها 

 فى البالد

 
فى صدد االتفاقيات الثنائيه بين وزارتى البلدين يتم تدريب الفكفوادر 

الصحيه االجنبيه كمشاهد فى مستشفيات التدريب و البحوث التابفعفة 

 لوزارة الصحة التركيه .

كادر صحفى اجفنفبفى  مفنفذ  772فى صدد هذا البرنامج تم تدريب 

 . 2172مايو  17

اثنين من الكوادر الصحيه  االجنبيه  مازالوا يواصلون ر تفدريفبفهفم  

 بمستشفيات التدريب والبحوث 

 عالج المرضى االجانب بالبالد

 
مريضفظ  مفن خفالل االتفففاقفيفه 126مريضظ اجنبى  247تم عالج 

 1129من خالل قانون الخدمات الصحيه  19الثنائيه و البرتكول و

 .74المادة 

االجتماع االستشسارى لسلستسعساون مسع وقس  بسل و 

 ميلندا قيتس

 

زار البالد وفد من ممثلى  وقفف بفل ومفيفلفنفدا قفيفتفس  السفتفشفارة 

 . 2172مايو  2موضوعات التعاون ذات المدى الطويل الموافق 

فففى هففذا الصففدد  شففارك بففاالجففتففمففاع مففمففثففلففى مففن وزارة 

الخارجيه ,مديرية الصحة العامه و مديرية العالقات الفخفارجفيفه و 

 االتحاد االوربى  و عدد من المؤسسات ذات الصله.

فى صدد االجتفمفاع تفم تفقفيفيفم الفمفشفروعفات الفتفى عفرضفت مفن 

المؤسسات ذات الصله حيث ناق  ممثلى وقف بل و ميلنفدا قفيفتفس 

 العرو  المقدمه لهم.

اجتماع ورشة العمل الصحيه الثانى لمجموعسة 

 العشرين االقتصاديه 

 
عقد اجتماع ورشة العمل الصحيه الثانى لمجموعة دول الفعفشفريفن 

 .2172مايو  72-71االقتصاديه بسويسرا جنيف المواف 

فى صدد االجتماع تم االطالع على آلية تعزيز النفظفام الصفحفى و 

االستجابه لالفات و االوبئة و الكوارث الطبيعيه بفالفنفظفام الصفحفى 

 حيث تم االطالع على نص وزراء الصحة لدول العشرين .

 االجتماع التعريفى لبرنامج منحة جان مونيت

 
تم عقد االمتحان التقييمى لمنحة جفان مفونفيفت لفلفسفنفة االكفاديفمفيفه 

حيث تم البدء  بفتفقفيفيفم   2172مايو   21الموافق  2172-2179

.ففى هفذا صفدد  شفاركفت  2172مفايفو  21مستندات االمتحان 

مديرية العالقات الخارجيه و االتحاد االوربى فى اجتماع التعفريفف 

للتدريب  و التعرف عفلفى وحفدات الصفففقفات و مفركفز الفتفمفويفل 

 .2172مايو  21بتاريخ 

للجنة مسنسظسمسة الصسحسة السعسالسمسيسه  25الجلسة 

 للجنة المنطقة االوربي 

 
عقد اجتماع الجلسة الخامسة و العشرون لفلفجفنفة مفنفظفمفة الصفحفة 

 79العالميه للجنة المنطقة االوربيه بسويسرا بمدنيه جنيف الموافق 

 . 2172مايو 

شارك باالجتماع الدكتور حقى قفورسفوز رئفيفس هفيفئفة االدويفة و 

االجهزة الطبيه  و رؤساء اقسام من مديرية العالقات الفخفارجفيفه و 

 االتحاد االوربى من وزارة الصحة الجمهورية التركيه.

للجنة االشرا  لمنظمسة الصسحسة  143الجلسة 

 العالميه

 
عقد اجتماع الجلسة المفائفة و ثفالثفة و اربفعفون لفلفجفنفة االشفراف 

بسفويسفرا  2172مفايفو  29-22لمنظمة الصحة العالميه الموافق 

 جنيف.

حففيففث تففم تففقففيففيففم مففوضففوعففات الففدورة الصففحففة الففعففالففمففيففه مففنففهففا 

البرامج,الميزانيه الموضوعات التى تم توصيتهفا مفن قفبفل الفلفجفنفة 

االدارية .حيث شارك فى االجتماع عضو لجنة االشفراف الفدكفتفور 

 بكير كسكنكلج نائب مديرمديرية الصحة العامهو الوفد المرافق له.
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