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    2011تًىز شهر لانهالل االحًر انعراقٍ  جًعُة َجازاتأ

  :-َهخض َشاطات انقسى  انجذول أدَاِ

عذد انًستفُذٍَ انُشاط  انًكاٌ 

انًستفُذ

شخ/ٍَ

 ص

نًشكض ا

 انؼبو
 ٔصٚغ انٓذٚخ رٕصٚغ ْذٚخ انطفم انٛزٛى فٙ يُطمخ اثٕ دشٛش  ٔد

نهًسجهٍٛ نذٖ يشكض رًُٛخ انًشأح فٙ دٙ انمبْشح ٔدٙ انشؼهخ  

  يُطمخ /انغزاء ٔدظض إغبصخ فٙ يجًغ انشجبء سالدرٕصٚغ

انذشٚخ  

 طٕل لًبش  25رجٓٛض انظبثئخ انًُذائٍٛٛ ثـ

  فٙ  ْذٚخ انطفم انٛزٛى ثبنزؼبٌٔ يغ جًؼٛخ ظالل انشدًخ  60رٕصٚغ

 دٙ االػالو 

األٚزبو 

ٌ  ٔانًزؼففٙ

 

 

 

60 

 ثبثم

 

  َظت خًسخ يخًٛبد اسزشادخ نهضائشٍٚ فٙ َبدٛخ اثٙ غشق

 ٔانًسٛت ٔانًذبٔٚم 

 يٕاطٍ رؼشع داسِ نذشٚك ثذظزٙ إغبصخ  ٔيجشدح ْٕاء رجٓٛض 

صٔاس 

انؼزجبد 

 انًمذسخ 

 

1 

يفشصح صبثزخ فٙ يشكض انًذُٚخ ٔفٙ اطشافٓب نزمذٚى انخذيبد  14َشش  كشثالء 

  اًا ٔيزطٕع اًا يُزست 250 حشبسنثىح انشؼجبَٛخ ٔنهضائشٍٚ ثًُبسجخ انضٚبس

  يزطٕػبًا ٔيٕظفبًا فٙ يٓشجبٌ ٕٚو كشثالء   50يشبسكخ 

صٔاس 

انؼزجبد 

انًمذسخ 

انًشبسكٍٛ 

ٔصٔاس 

 انًٓشجبٌ

 

  َسبء إنمبء يذبضشح رؼشٚفٛخ ػٍ ػًم انمسى فٙ دائشح شؤٌٔ انًشآح   انذٕٚاَٛخ

ء نزمذٚى انخذيبد نهضٔاس كشثال -َظت خًسخ يخًٛبد ػهٗ طشٚك َجف انُجف 

 يزطٕػبًا  60ٔثًشبسكخ 

 صٔاس  ال

انمبء يذبضشاد ػٍ اإلَمبر ٔاإلخالء   االَجبس 

   إٚظبل يٕاد غزائٛخ رجشع ثٓب يزطٕػٍٛ نؼبئهخ يزؼففخ

انًزطٕػٍٛ 

ٔانًٕظفٍٛ  

 ػبئهخ يزؼففخ    

15 

 ػبئهخ1

َظت خًسخ يخًٛبد نزمذٚى انخذيبد نهضٔاس  ٔاسظ 

 لضبء انظٕٚشح إلجشاء كشف نُظت يُظٕيخ صٚبسح لشٚخ طٛجخ ف ٘

  انضٔاس
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 يزؼففٍٛ رذهٛخ  يٛبِ ٔرٕصٚغ يسبػذاد 

  انضٔاسنزمذٚى انخذيبد نهضٔاس   فٙ لضبء انضثٛش َظت يخٛى انجظشح 

 َُٖٕٛ   ٍٛإنمبء يذبضشح ثؼُٕاٌ انذذ يٍ يخبطش انكٕاسس ػهٗ انًزطٕػ

 ػٍ انكٕاسس فٙ يذسسخ انذضش نهجٍُٛ   إنمبء يذبضشح

ٌ ٔانًزطٕع

انطهجخ 

25 

40 

يُظًخ فٕكب ثبنزؼبٌٔ يغ انًشبسكخ فٙ انًخٛى انكشفٙ انز٘ البيزّ  دٚبنٗ 

يذٚشٚخ شجبة دٚبنٗ  

  دظخ ٔيُظفبد  فٙ لشٚخ رمغ فٙ َبدٛخ ثٓشص   15رٕصٚغ

انشجبة 

اسش يٓجشح  

 

ػبئهخ 15

. دظخ غزائٛخ نألسش انُبصدخ يٍ انًُبطك انذذٔدٚخ  175رٕصٚغ  انسهًٛبَٛخ 

   رجٓٛض ػبئهخ يزؼففخ ثذظخ اغبصخ

األسش 

انُبصدخ  

ػبئهخ يزؼففخ 

ػبئهخ 176

 

انقسى انظحٍ 

 

  لسى َشبطبد الٚجٍٛ ٔل انزبنٙ انجذ

عذد انًستفُذوٌ انُشاط 

/انًستفُذٍَ

 شخض

إنمبء يذبضشاد ػٍ االسؼبف االٔنٙ انًجزًؼٙ فٙ 

 (يضُٗال, طالح انذٍٚ ،ٔاسظ ، انُجف )يذبفظخ 

 85ئًمبيٛخ لضبء ثٛجٙ انًٕظفٍٛ فٙ لب

فٙ  يُزسجٙ يذٚشٚخ يكبفذخ انًزفجشاد

 يذبفظخ ٔاسظ 

 يٍ فشع انُجف يزطٕػبد

فٙ يذبفظخ  يؤسسخ او انجٍُٛ انُسٕٚخ

 انًضُٗ 

ثًُبسجخ انضٚبسح  األٔنٙ اإلسؼبفرمذٚى خذيبد 

كشثالء ،انُجف )انشؼجبَٛخ ثًشبسكخ كم يٍ فشع 

  (،ثبثم ،ٔاسظ ،ثغذاد ،انجظشح

 انضٔاس 

إنمبء خًسخ يذبضشاد دٕل انزٕػٛخ انظذٛخ يٍ 

االَزمبنٛخ يغ رٕصٚغ َششاد انزٕػٛخ   األيشاع

انظذٛخ 

يُزسجٙ يشكض انذفبع انًذَٙ فٙ ثٛجٙ 

،يشاجؼٙ يشكض انشػبٚخ ( طالح انذٍٚ)

ٔيشكض ( كشكٕن)انظذٛخ فٙ لضبء انطٕص

يذبفظخ )طذٙ فٙ يُطمخ دٙ انجزٕل 

َسٕٚخ ٔيؤسسخ انجٍُٛ ال( يٛسبٌ

194 

دٕل  ٔأخشٖ  انًأيَٕخيذبضشح ػٍ انٕالدح  إنمبء

 األسش٘انذضٌ ٔانخسبسح ٔيذبضشح دٕل انؼُف 

 60يشاجؼٙ انًشاكض انظذٛخ 
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َٛسبٌ ، فٙ يذبفظخ انًضُٗ   9فٙ يشكض طذٙ 

ػهٗ  اإلديبٌيذبضشاد انزٕػٛخ يٍ  إنمبء

 فٙانًمبْٙ ػهٗ انشجبة يٍ سٔاد  انًخذساد

انًضُٗ  يذبفظخ

 50ة انشجب

صالصخ ٔسش ػًم نهزٕػٛخ يٍ سشطبٌ انضذ٘  إلبيخ

... فٙ 

  ساثطخ انًشأح انؼشالٛخ

  اسثٛم ، انسهًٛبَٛخ )انًزطٕػبد فٙ  كم يٍ فشع

( ، َُٕٖٛ ، كشكٕن ، طالح انذٍٚ ، دْٕن 

  دٕٚاَٛخ ،كشثالء،الَجف ال) انًزطٕػبد فٙ فشع 

( ،ثبثم

 52انًزطٕػبد 

انزؼبٌٔ يغ دفهخ خزبٌ فٙ فشع ر٘ لبس ة إلبيخ

يؤسسخ انٓذٖ  

 100 األطفبل

نهضٔاس فٙ ركشٖ   األٔنٙ اإلسؼبفرمذٚى خذيبد 

فٙ يذبفظخ ر٘ لبس ( ع)انكبظى  اإليبؤفبح 

 صٔاس انؼزجبد انًمذسخ 

رُفٛز صٚبساد نذٔس انذٔنخ نشػبٚخ األٚزبو  ٔانًسٍُٛ 

انًؼٕلٍٛ فٙ يذبفظخ انذٕٚاَٛخ ٔيذبفظخ  دٔػبئال

ط  انًضُٗ ٔيذبفظخ ٔاط

 67ٔانًؼٕلٍٛ ٔانًسٍُٛ  األٚزبو

يفشصح طجٛخ يغ يؼشع نهزؼشٚف ثُشبطبد  إلبيخ

 ألبيزّانز٘ انجًؼٛخ فٙ يٓشجبٌ ٕٚو كشثالء 

 انًذبفظخ 

 انًجزًغ انًذهٙ 

فٙ يؼًم  15طشف طُبػٙ ٔرظهٛخ  15رظُٛغ 

انظُبػٛخ فٙ َُٕٖٛ   األطشاف

 30انًؼٕلٍٛ 

انؼسكشٍٚٛ  اإليبيٍٛنضٔاس  األٔنٛخرمذٚى اإلسؼبفبد 

ػٍ طشٚك انًفشصح انطجٛخ فٙ انشٔضخ ( ع)

انؼسكشٚخ  

 5053انضٔاس 

لبو فشع يٛسبٌ ثزُظٛى دًهخ نهزجشع ثبنذو نظبنخ 

يزجشع  35انًظبثٍٛ ثبنضالسًٛٛب ثٕالغ  األطفبل

 35االطفبل انًشضٗ 
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قسى انُشر  

 

 2011برَايج انُشر نشهر تًىزَشاط جًم أدَاِ ٌ جذولال  

انًجًىع انًستفُذٍَ عذد انًحاضرات انًحافظة ت 

إَاث ركىر 

 100/  100 4َُُىي  1

 50 4 46 3كركىك  2

 89 44 45 3االَبار  3

 60 38 22 3انًثًُ  4

 176 82 94 3دَانً  5

 60/  60 3بغذاد  6

 195 30 165 3كربالء  7

 119 39 80 3واسط  8

 61 3 58 3طالح انذٍَ  9

 33 4 29 2انُجف  10

 119/  119 1بابم  11

 1062 244 818 29انًجًىع انكهٍ 
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قسى انتىعُة يٍ انًخهفات انحربُة  

 

 

 2011يجًم َشاطات برَايج انتىعُة يٍ انًخهفات انحربُة فٍ انفروع نشهر تًىز 

 

 

 

 

 

 

 انفشع د

 يٕاد انزٕػٛخ انًٕصػخ انُشبط

ػذد 

انًسزفٛذٍٚ  ح يذبضش

نظك 

ٔرٕصٚغ 

يطجٕػبد 

انًزبْخ األفؼٗ فٕنذس ثٕسزش أخشٖ 
جذٔل 

دسٔط 

دفزش 

رهٍٕٚ 

رٙ 

شٛشد 

 650 0 50 0 0 50 650 123 0 6 0ر٘ لبس  1

 100 0 40 0 0 60 0 20 0 2 0يٛسبٌ  2

 0 0 0 0 0 0 0 29 0 4 0ثبثم  3

 100 0 0 0 0 0 90 30 0 2 1انُجف  4

5 
طالح 

انذٍٚ 
 199 0 5 0 5 5 145 50صٚبسح 2 3 0

 3 3ٔاسظ  6

رُسٛك يغ فشٚك 

 يكبفذخ

صٚبسح 2+انًزفجشاد

إثالؽ +يشبسكخ+

انذفبع انًذَٙ 

ثأيبكٍ يخهفبد 

دشثٛخ 

50 85 40 13 30 56 0 205 

 1 1انذٕٚاَٛخ  7
صٚبساد يٛذاَٛخ 3

يشزشكخ 
77 0 18 0 0 0 0 18 

 110 0 0 0 0 0 110 95 0 1 3ثغذاد  8

 0 2انًضُٗ  9
 يسخ+صٚبسح2

يٛذاَٙ 
0 150 185 0 0 50 0 395 

 223 0 0 0 0 0 213 78 صٚبسح 2 0 2 كشكٕن 10

 115 0 0 0 0 0 67 60صٚبسح  3 1دٚبنٗ  11

12  َُٖٕٛ0 0 

يشبسكخ فٙ 

سفغ  +يؤرًش

يخهفبد دشثٛخ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0انجظشح  13

اسزؼذاد + صٚبسح 2

نزُظٛى انًخًٛبد 

انظٛفٛخ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 72 0 19 0 16 72 21 16 0 0 3َجبس اال 14

 147 82 0 0 0 82 0 82 يؼشع طٕس 0 3كشثالء  15

 2334 82 220 30 34 512 1531 710 فؼبنٛخ أخشٖ 22 25 19انًجًٕع 
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       انبحج انًركسٌ عٍ انًفقىدٍَ قسى

سالٙ فمذ فٙ ثغذاد ػٍ يٕاطٍ ع إضبفٛخيخبطجخ جًؼٛخ انظهٛت األدًش انًُسبٔ٘ ألسزذظبل يؼهٕيبد  .أ 

. انجذش  إجشاءادثٓذف يزبثؼخ  1984يُز ػبو 

اسزالو طهت ثذش يٍ جًؼٛخ انظهٛت األدًش انُٕٛصٚالَذ٘ ػٍ يٕاطٍ ػشالٙ فمذ خالل انذشة انؼشالٛخ  .ة 

 .ألسزذظبل أٚخ يؼهٕيبد يزٕفشح نذٚٓى ثٓزا انخظٕص اإلَسبٌاألٚشاَٛخ ، ٔلذ رى يخبطجخ ٔصاسح دمٕق 

 .سهخ يٍ يؼزمهخ فٙ ثغذاد ٔرسهًٛٓب انٗ صٔجٓب اسزالو سسبنخ يش .ط 

 

العام ومكاتب  يتضمن استالم وتسليم القضايا التي تخص قسم البحث عن المفقودين في المركز التالي جدولال

 :البحث في الفروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسى انتطىَر انًؤسسٍ وانتقارَر 

 .2011رمشٚشاًا ػٍ اَجبصاد انجًؼٛخ نشٓش اٚبس  إطذاس .أ 

انجًؼٛخ ٔفشٔػٓب ،ػذد  ألسبوإلبيخ دٔسح رطٕٚشٚخ فٙ كزبثخ انزمبسٚش نهًٕظفٍٛ انًؼٍُٛٛ ثكزبثزٓب فٙ  .ة 

 .ٔاسزًشد نًذح ٕٚيبٌ فٙ ثغذاد انذٔسح ألًٛذ ، ٔ يٕظفبًا  21انًشبسكٍٛ فٛٓب 

 .ٔاألسايم األٚزبورمشٚشاًا ػٍ دٔس انجًؼٛخ فٙ دػى  إػذاد .ط 

 

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 

 
 انتفاطُم االعذاد انُشاطات 

RCM * 2 سسبئم يؼزمهٍٛ يٕصػخ 

B.T.S * 0 يش أٔ طهٛت أدًش يؼبدح سسبئم ْالل اح 

RL-CH * 0 طهجبد انزأكذ يٍ اطالق انسشاح نًؼزمهٍٛ يطهك سشادٓى 

Reg. C.  0  ٍٛثطبلخ رسجٛم يؼزمه

 
 Coll/RCMs 4 انشسبئم انزٙ جًؼذ كشدٔد 

 
 A.F.N. * 0 ٍٚاسزفسبس ػٍ اخجبس اضبفٛخ ػٍ انًفمٕد 

  TRs 0 طهجبد انجذش ػٍ انًفمٕدٍٚ انًجًٕػخ 
 AoA Requests 2  طهجبد ادػبء األػزمبل انًجًٕػخ 

 AoA B.L.* 15  اسزفسبس ػٍ يؼهٕيبد نطهجبد ادػبء األػزمبل انًزشاكًخ

A
o
D

 

Distributed* 539 شٓبداد األسش انًٕصػخ 

Collected 272 طهجبد شٓبداد األسش انًجًٕػخ 

Informed* 109  األسشٖ انًجهغٍٛ ثًٕاػٛذ اسزالو شٓبداد األسش 

 
 Total* 665  يجًٕع انمضبٚب انًٕصػخ 
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  و جًعُة انهالل األحًر انعراقٍفروع وأقسا: انًظادر 

 


