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 زيارة وزير الصحة لجمھورية قبرص الشماليه
 تقبل السيد وزير الصحة وزيرة الصحة السويزالنديه السيدة سامالنه 
 زيارة  وفد الصحة و التدريب الطبى االيرانى

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



١

زيارة وزير الصحة لجمھورية قبرص الشماليه

زيارة  السيد وزير الصحة الدكتور مؤزن أغلو و الوفد المرافق له جمھورية قبرص الشماليه بتاريخ ٢٢ أغسطس٢۰۱٤

فى صدد الزيارة  التقى السيد وزير الصحة بالسيد رئيس الجمھورية  ديروش أرأوغلو ,رئيس مجلس جمھورية قبرص الشماليه 
السيد ة سبيل  سبير ,رئيس وزارء جمھوريه قبرص الشماليه ووزير الصحة  السيد الدكتور احمد قل.

شارك السيد وزير الصحة فى مراسم وضع حجر االساس  لمستشفى االورام الذى تمت صفقته و سوف يتم العمل بانشاءه بعد عام و 
نصف.

تم توقيع برتكول التعاون  بين مستشفى برهان نالبانتأوغلو الحكومى بالجمھورية قبرص الشماليه ومستشفى انطاليا للتعليم و البحوث 
 التابع لوزاة الصحة للجمھورية التركيه فى لفكوشه  حيث تم احداث بعض التغيرات على بعض بنود االتفاقيه.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٢

تقبل السيد وزير الصحة وزيرة الصحة السويزالنديه السيدة سامالنه 

تقبل السيد وزير الصحة للجمهورية التركيه السيدة وزيرة الصحة السويزالنديه سبونقيال ندال سامالنه المتواجدة بالبالد بمناسبة مراسم تسليم الرئاسة 

الجمهوريه بتاريخ ٢۸ أغسطس ٢٠١٤  حيث دار الحوار حول التعاون الثنائى فى المجال الصحى 

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۳

زيارة  وفد الصحة و التدريب الطبى االيرانى

فى صدد التعاون المشترك فى المجال الصحى  تم زيارة وفد الصحة االيرانى المكون فى ۱۱ شخصآ  من مساعدى وزير الصحة 
االيرانى بتاريخ ٥-٨ أغسطس ٢۰۱٤.

تم استقبال الوفد فى مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى بتاريخ ٦ أغسطس ٢۰۱٤ تقبل الوفد فى مكتبه السيد مساعد وزير 
الصحة  أغا كافكاس  حيث  اطلع الوفد على النظام الصحى فى الجمھورية التركيه.

زار وفد الصحة االيرانى  لمؤسسة الصحة العامة,هيئة المستشفيات العامه,مؤسسة االدويه و االجھزة الطبيه,مديرية خدمات 
الطؤارى ,مديرية التنمية الصحيه,مؤسسة  االحصائيات الصحيه,مستشفى أطاترك للتعليم و البحوث و مركز الطب العائلى  حيث 

جرت بعض المحاضرات التعريفيه.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٤

زيارة  وكيل الصحة السودانى السيد عبدهللا للبالد

زيارة وكيل الصحة السيد الدكتور عصام الدين محمد عبدهللا و الوفد المرافق له بتاريخ ٢٦-۳۰ أغسطس ٢۰۱٤ للبالد .

تقبل السيد وكيل الصحة للجمھورية التركيه البرفسر الدكتور أيوب قومش السيد وكيل الصحة السودانى الدكتور عصام الدين محمد 
عبدهللا فى مكتبه بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢۰۱٤.

فى صدد اللقاء  دار الحوال حول مستشفى تركيا نياال للتعليم و البحوث فى دارفور  حيث تقدم السيد الوكيل بطلب توسيع مجاالت 
الخدمات الصحية بالمستشفى و جعلھا مستشفى للتحويل  معد به جميع التخصصات منھا جراحة المخ و االعصاب واالنف واالذن و 

الحنجره,أمراض القلب,قسم الكلى,جراحة االطفال ,االعصاب, العظام,المسالك البوليه,المعدة و االمعاء و أن تدعم الجمھورية التركيه 
جمھورية السودان فى برنامج التحول الصحى فى السودان وان يلعب مكتب البرامج التركى فى الخرطوم دورآ هامآ فى برنامج 
التحول الصحى , وطرح ايضآ مقترح ان يتدرب الممارسين الصحيين السودانيين فى تركيا وقد تم تبادل االراء ايضآ بخصوص 

التعاون فى مجال السياحة العالجيه,بعد ذلك زار الوفد مؤسسة الصحة العامه حيث اجرت المحاضرات التعريفيه.

زار الوفد الصحى مدينة اسطنبول بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢۰۱٤ الجراء الزيارات الميدانيه لبعض المستشفيات العامة و الخاصة.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٥

زيارة مساعد وكيل الصحة السيد حسين جيلك للجمھوريه قبرص الشماليه.

.

زار السيد مساعد وكيل الصحة حسين جيلك  جمھورية قبرص الشماليه بتاريخ ۱٤-۱٦ أغسطس ٢۰۱٤ بغرض  تبادل الخبرات فى 
مجال التأمين الصحى المطبق فى البالد.

تم القاء بين السيد مساعد وكيل الصحة و رئيس وزارء جمھورية قبرص الشماليه السيد أوزكان يورقان أوغلو و السيد وزير 
الصحة القبرصى الدكتور احمد قللى و السيد وكيل الصحة القبرصى الدكتور عمر قور.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



٦

زيارة عميد كلية الطب فى بنجاب –باكستان لمديريتنا العامه

زيارة السيد عميد كلية الطب بنجاب بباكستان البرفسر الدكتور زاهد ياسين هاشمى و الدكتوره شاهينه هاشمى لمديرية العالقات 
الدوليه و االتحاد االوربى.

تقدمت المديرية العامة بعرض بعض المحاضرات التعريفيه بالنظام الصحى و برنامج التحول الصحى فى الجمھورية التركيه 
العضاء الوفد حيث زار الوفد مستشفى أطاترك للتعليم و البحوث ومركز جافيزلى للطب العائلى و جامعة هاجتبا.

زار الوفد فى اليوم نفسه مدينة مال طيا حيث حقق زيارة لمركز زرع االعضاء بجامعة أنونو و اجراء المحادثات مع السيد عميد 
الجامعه بتاريخ ۱۹ أغسطس ٢۰۱٤

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۷

زيارة وفد الصحة االيرانى التابع لوزارة العمل و الشؤون االجتماعى

زيارة وفد العمل و الشؤون االجتماعيه بتنسيق من وزارة العمل و الشؤون االجتماعية للجمھوريه التركيه  ٢٨ أغسطس ٢۰۱٤ .

القت بعض المحاضرات التعريفيه لالعضاء الوفد تتضمن النظام الصحى و نظام الملومات الصحى للجمھورية التركيه

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا



۸

اجتماع اللجنة المشتركةالحادى و الثالثون  التحاد الجمارك بين الجمھورية التركيه و االتحاد االوربى

شاركت مديرية العالقات الدوليه و االتحاد االوربى فى اجتماع اللجنة المشترك الحادى و الثالثون التحاد الجمارك بين الجمھورية 
التركيه و االتحاد االوربى فى مقر وزارة االقتصاد بتاريخ ٢۹ أغسطس٢۰۱٤ حيث شارك به عدد من الجھات المختصه فى تاريخ ۱۱ 

سبتمبر ٢۰۱٤ ايضآ. 

فى صدد القرار رقم ۱/۹٥ للمجلس المشترك بين الجمھورية التركية و االتحاد االوربى للعام ۱۹۹٥  الذى اقر على تأسيس اتحاد 
الجمارك  حيث يجتمع االتحاد مرتين خالل العام الطالع على القضايا التى يجب ايجاد الحل لھا حيث عقدت اللجنة اجتماعھا الثانى بتاريخ 
۱۱ سبتمبر ٢۰۱٤  ,ترتبط وزارة الصحة بخمسة موضوعات منھا الفحص الحر عن المنتجات الطبيه و تطبيقات طرق التصنيع الجيدة و 

المنتجات البيوسيداليه و اللوائح القانونية التى تخصھا .

مقابلة تقييم االموظفين الذين سوف  يتم تدريبھم فى الخارج بامكانيات الدوله

وفقآ لقانون واللوائح التى وضعت الرسال الموظفين للخارج و الذى تم نشرة فى الصحف و اعتمد رسميآ بتاريخ ۱ فبراير ۱۹٧٤ 
بالرقم ۱٤٧٨٦  اجتمعت وزارة الصحة و المؤسسات المختصة الختيار الموظفين الذين يوافقون شروط التقديم حيث يوجد ٢۱ مقعد متاح 

للعام ٢۰۱٤  و تقدم له ۱۱ شخصآ و قد تم اختيار ٨  اشخاصآ و رفض ۳  أشخاصآ  ٧ منھم نجحوا باالمتحان  الشفھى  حيث تم تقييمھم من 
قبل اللجنة و قد قررت اللجنة ارسال ٦ منھم للخارج للتدريب. 

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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۹

تواصل اجتماع مكتب الخبراء  الفنى لتحضير المساعدات االنسانيه و الطؤارى  الذى يتم تنسيقه فى البالد

تواصل اجتماع مكتب الخبراء الفنى لتحضير المساعدات االنسانسه و الحاالت الطارئه التفاقية الدول التى سوف يتم التنسيق بھا.

حيث اجتمع فى مقر مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى ممثلى وزارة المالية و الخزينة و ممثلى وزارة الخارجيه  
بتاريخ ٥ أغسطس ٢۰۱٤  ,تاله االجتماع  المعقد بتاريخ ٧-٨ أغسطس ٢۰۱٤  بين منظمة الصحة العالمية و ممثلى وزارة 

الخارجية للتفاكر فى مسودة االتفاق.

 زيارة السفير القطرى للمرضى الفلسطينين الذين يتم عالجھم فى البالد

 

زار السفير القطرى السيد سالم مبارك الشافى المرضى الفلسطينين الذى يبلغ عددهم ۱٤ مريضآ  فى مستشفى أطاترك للتعليم و 
البحوث,مستشفى ينيمحاال الحكومى و مستشفى يلدرم باياذيد للتعليم و البحوث بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢۰۱٤. 

مشروع المتبرعين بالدم المستقبلى

شاركت مديرية العالقات الدولية و االتحاد االوربى فى مقر مديرية الخدمات الصحيه بتاريخ ٢۰ أغسطس ٢۰۱٤ فى اجتماع 
الفريق االدارى  لمشروع المتبرعين بالدم الذى سوف يتم تمويله من قبل االتحاد االوربى  و ذلك بغرض توفير الدم بطريقة أمانه من 

المتبرعين باستمراريه و تعزيز صحة المجتمع.

 ةحصلا
 ىف ىبروالا داحتالاو هيلودلا تاقالعلا ةرشن

 هيكرتلا هيروهمجلا
 ةحصلا ةرازو 

 ىبروالا داحتالا و هيلودلا تاقالعلل هماعلا هيردملا
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