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-: تاربخلا : ًاثلا ث

يراشتسأ : ىلو األ ةربخلا .1

دقعلا / ةفيظولا لمعلافصو ةدم / لمعلاةرتف ةهج

نم
خيرات

ىلا
خيرات

نيعرازملا تاجايتحإ عفرل يناديملا حسملا
نم ذفنملا ئراوطلا عورشم نمض لمعلا نارمعب

ةريغصلا تآشنملا ةيمنتةلا كو لبق
SMEPS. رغص واال

/23/1
2018

/25/3
2018

تآشنملا ةيمنت ةلا كو
SMEPS ةريغصلا

: ةيناثلا ةربخلا .2

يعارز دشرمو سدنهم

ةفيظولا لمعلافصو ةدم / لمعلاةرتف ةهج

خيرات ىلانم
خيرات

ءاطعإو نيعرازملل ةيداشرإ جمارب دادعإ
تاعورزملل ةياقولا ةيفيك يف تاداشرا

ةيديمست جمارب دادعاو

قئادحلا عورشم يف ةكراشملا . اذكو
نجاودلا ةيبرتو ةيلزنملا

4 / 7

2012

27/11

2 0 1 2

هشيعم نيسحت عورشم
نم ذفنملا CLP عمتجملا

(USAID) لا



: ةثلا ثلا ةربخلا

يعارز دشرمو سدنهم

ةفيظولا لمعلافصو ةدم / لمعلاةرتف ةهج

نم
خيرات

ىلا
خيرات

. زو للا راجشأ ةعارز جمانرب يف لمعلا
ثالء ةيريدم نارمع يف نوتيزلا و

10/23

2012

11/22

2012

هشيعم نيسحت عورشم
CLP عمتجملا

(USAID ) لبق نمذفنم لا و

اهيلع لصاحلا ةيبيردتلا تارودلا : ًاسماخ

بيردتلا بيردتلانايب ةمظنملاةدم ةهجلا
بيردتلل

داقعنا ناكم
بيردتلا

ىلانم

بيردتل ةيكراشتلا ةشرول ا
قودنصلا ييراشتساو طابض

ةيمنتلل يعامتج اال

01/21
2019/

/1/24
2019

قودنصلا
ةيمنتلل يعامتج اال

ةلا كو عم ةك ارشب
تآشنملا ةيمنت

SMEPS ةريغصلا

ءاعنص

ةيليهأتلا لمعلا ةشرو
يف عورشملا ييراشتس إل

ةدعص ةظفاحم

/12/9
2018

09/20
2018/

ةيمنت ةلا كو
ةريغصلا تآشنملا

SMEPS

ءاعنص



لحنلا ةيبرت يف 12/2/ةرود
2012

08/12
2012/

قودنصلا
ةيمنتلل يعامتج اال

يعارزلا دهعملا
ءاعنص - يرطيبلا

نيبردملا بيردت يف ةرود
(TOT)

/12/9
2012

12/17
2012/

قودنصلا
ةيمنتلل يعامتج اال

قودنصلا
ءاعنص - يعامتج اال

ةلماكتملا ةحفاكملا يف ةرود
يعارزلا داشر واإل تاف لال
ةرادإو يعارزلا رجحلا و

تاديبملا

7/4

2007

31/7

2007

ءاعنص ةماعلاةعماج ةراد اإل
تابنلا ةياقول

ىلع لصاحلا ةينهملا تامظنملا و تايعمجلا : ًاسداس
اهتيوضع

ةمظنملا / ةيعمجلا باستنمسا اال تاظحخيرات مال

ةمقلا بابش شيتفتلا2012ةيعمج ةئيه سيئر بئان

تاغللا : ًاعبار

ةباتكلاثدحتلاةءارقلاةغللام

لوبقمديجزاتمملوبقمديجزاتمملوبقمديجزاتمم

***ةيبرعلا

E***


