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..   نخالل استتتتتتتتتملحق ا ا افى  ا ملق   ا  اق
بق طالب ا وا دين  هق: نرحب  رئيس جقم ة بن

 من ا دول ا  ربية ا شليلة

حرص  أكد الدكتور جمال السعععععععس د رع   جااس     ا
إدارة الجااس  واكتب الوافدين على ت سعععععععععع ر كاف  اخجرا اإ البالعععععععععع     ععععععععععت  ال ال    
الوافدين ان ابتلف الدول السرب   الشععععععع     دات  كل اإ الجااس  المبتلع  واراعاة  روف   

 في الدرا   قدر اإلاكان

لزدجال ه الملحق جا  ذلك ت ل ا ععععععععت  ال رع   الجااس  ال ور الدكتورت ا ي     او ععععععععي ا
الث افي السماني  ال اهرت  حضععععععععععور الدكتور حسعععععععععع ن المعربى ناعب رع   الجااس  لشعععععععععع ون 
التسل   وال    والدكتور احمد أ و ال  ادير وحدة الوافدين والدكتور احمد جودت والدكتور 

ثانى علي ع دال  ي ناع ا ادير وحدة الوافدين  الجااس  على هااش افتتاح ال ور السمانى ال
  " الجااس  للتسريف على  التراث والموروث السمانى السريق

واضععععععععععععععاي الدكتور السععععععععععععععس د ان كل اإ الجااس    ا اجموع  ان ال راا  التسل م   الجديدة 
 والمم زة والتى نسسى الى اعتمادها دولً ا  ما يبدر أعضا  ه    التدري  والساال ن وال   

ل الل ا     عععت  ال ال    الوافدين ان الدول السرب   للدرا ععع  ورحب رع   جااس     ا ت 
 كل اإ الجااس  اؤكدا على ضعععععععععععععععرورة اتال  اط اسوقاإ تواجه م   ا الوافدين ان ت ل 
اكتب الوافدين  اعت ارت المدت  الرع سعععععععى للوافدين دات  الجااس  والمسععععععع ول عن ار عععععععاده  

 وح  اشاكل  

ن المعربى ناعب رع   الجااس  لشعععع ون التسل   وال    انه ت  ان جان ه قال الدكتور حسعععع 
اعادة ه كل  ق اع الوافدين وت وير السم   ه ت ل العترة الماض    ما يضمن ت دي  افض  
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تدا  لل    اشعع را الى انه جارط درا عع  ع د  روتوكول تساون   ن جااس     ا وعدد ان 
 الجااساإ السمان  

ى أن الجااسه   ا ادارة تالعع  لل ل   الوافدين يت س ا وحداإ في ابتلف وا ععار المعربى ال
 .الكل اإ لت دي  المساعدة والدع  لل    الوافدين وتس    اإلجرا اإ اإلداري  ل  

وان جان  ا أ عععادإ الدكتورت ا ي     او عععي  ما ت داه جااس     ا لل    السمان  ن ان 
تسععععععععععع   إ اداري   جانب اخهتمار  جودة السمل   التسل م  و اشععععععععععع دة  وجود ادارة تالععععععععععع  
للوافدين  الجااس  والتي  تسم  علي تيادة التوال  اع ال    السمان  ن وح  المشك إ 

 .وإتال  المسوقاإ

وقال  إن العترة ال ادا   عععععععتشععععععع د تروي  لجااس     ا والسم  على تيادة اخعداد الوافدة ان 
ال    السمان  ن للدرا ععع    او اضععع ع  أن جااس     ا تتمتع  سعععمس  م    وأن ا  عععب عععً ا 

 .حري   علي تيادة م    ل    عمان  جااس     ا وكل ات ا وبرااج ا المبتلع 

احمد أ و عععععععععععععععال  ادير وحدة الوافدين علي ح  جم ع المشعععععععععععععععك إ وأنه علي  واكد الدكتور
توالعععععع  تار اع ال    الوافدينو اشععععععدًدا علي تعس   دور اداراإ الوافدين  الكل اإ لبدا  

 .ال    الوافدين


