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 24ترُظٛى زفم ذغهٛى انشٓاداخ نخشٚدٙ انذفؼح  ٕٚنٕٛص، 20، ٕٚو لاو انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ

تشئاعح ٔصٚش انظُاػح ٔانرداسج ٔاالعرثًاس ٔااللرظاد انشلًٙ انغٛذ يٕال٘ زفٛع  ،نغهك يُٓذعٙ انذٔنح

 .انؼهًٙ، ٔتسضٕس يغإٔنٍٛ ٔأٔنٛاء األيٕس ٔانخشٚدٍٛ

 ػهٗ ْزا انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ ػهٗ ذفاَٛٓى ٔانخشٚدٍٛٔصٚش انغٛذ الٔخالل كهًرّ، ُْأ 

انكفاءاخ ف باػرشدج، ْزا ا ٔنكٍ أتؼذ يٍ ْزِ انشٓاكى،يغرٕٖ ذأْٛملْزِ سيٕص : " لالزٛث اإلَداص، 

ف انٕظائ ٔكزنك فٙٚثكى، سادو ٔخخالل دساعركزظهرى ػهٛٓا ٘ خسف الاكم ْزِ انًغثًٍٛ لٔخانًكرغثح 

". يٍ انسظٕل ػهٛٓاانثؼض يُكى ذًكٍ يشاسٚغ انرٙ ٔال

أٔلاخ انذساعح ٔئسذذٖ  ػٍ يالتغٓى انؼادٚح خالل ٖانثؼض يُا ذخم"ٔأضاف أزذ انطهثح انخشٚدٍٛ، 

 صلضيٍ الانسٛاج ػثاسج ػٍ كراب ، فذؼًٛكلعٕف ٚكٌٕ انغؼٙ ل ٔتانُغثح ٜخشٍٚ. انؼانى انًُٓٙيالتظ 

انرٙ آيم  لظض خذٚذيٍ َكرة ط، انًغاس انز٘ َأخزِ  كاٌانٕٛو ذُرٓٙ انمظح، ٔأٚا. زٓازٛث َكرة يالو

 "يخهظا أَٓا عركٌٕ سائؼح

، تانًغاس انُاخر نهفٕج انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ، يذٚش سٔأشاد انغٛذ تذس انذٍٚ تُؼىٔيٍ خٓرّ، 

انًغشب يُز ب يٕاطالخيؼٓذ فٙ ذكٍٕٚ يُٓذعٙ انذٔنح فٙ لطاع النماندذٚذ، ٔشذد ػهٗ انذٔس انشٚاد٘ 

 . ػايا56

 انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ ٔأشاس ئنٗ أٌ 2016/2017ٔلذو يٕخض يٍ َرائح انغُح انذساعٛح 

  انذساعحخرىأذًٕا دساعرٓى ٔلايٕ تًششٔع  57 خشٚح يُٓى 194. ٚرًٛض كم عُح تؼذد كثٛش يٍ انطالب

 خشٚدٙ انًؼٓذ انٕطُٙ يكٍْزِ انًضاٚا خ … )   عٕٚغشا,فشَغا,كُذا ( فٙ انخاسج أشٓش6دايد أكثش يٍ 

. نثشٚذ انًٕاطالخ انسظٕل ػهٗ أفضم يؼاسف انًدال انًُٓٙل

 

انرضو انًؼٓذ فٙ أَٜح األخٛشج ػهٗ انؼًم ػهٗ انرًٕضغ االعرشاذٛدٙ اندذٚذ نهًؼٓذ  ٔػالٔج ػهٗ رنك،

ذًٕضغ ٚٓذف يٍ خٓح يشافمح انرغٛٛشاخ انؼًٛمح انرٙ ػشفٓا لطاع انركُٕنٕخٛا ٔ , فٙ انغُٕاخ انًمثهح

انًٕاطالخ فٙ انغُٕاخ انًمثهح  ٔ انرسٕٚم انشلًٙ انز٘ ْٕ لهة كم انمطاػاخ ٔئلرظاد كم ػًهٛاخ 

 .دًٚمشاطٛح  اإلعرخذاياخ ئداسج انرظُٛغ، ٔذسغٍٛ

 

انشؤٚح اإلعرشاذٛدٛح نظازة اندالنح انًهك يسًذ انغادط َظشِ هللا فٙ اإلَفراذ ػهٗ ٔأخٛشا ٔذًاشٛا يغ 

عازم ) خشٚدٍٛ يٍ أطٕل ئفشٚمٛح 8انًؼٓذ  كٌٕ ،انسمم اإلفشٚمٙ ٔنهًشاسكح فٙ ذكٍٕٚ األطش اإلفشٚمٛح

.(انؼاج ٔذٕغٕ ٔغُٛٛا ٔانكَٕغٕ  

.فٙ تالدْى أطش ػهٛا ذشرغم 4ٔفٙ ئطاس انرؼأٌ خُٕب خُٕب انز٘ ٚمٕو تّ انًؼٓذ ذخشج   

 

 كزنك، ذخشج أٔل فٕج يٍ انطهثح انذكاذشج نهًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ ٔػذدْى 2017عدهد عُح 

ْٔكزا، .  يٍ انشثاب انًغاستح500 ٔئطالق يششٔع انركٍٕٚ انرأْٛهٙ تششاكح يغ انسكٕيح انُٓذٚح نفائذج 4

 .يٍ انًرٕلغ ئطالق يشكض انرًٛض انثسثٙ فٙ ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ خالل شٓش أكرٕتش



 

 

 :حىل المعهد الىطني للبريد والمىاصالت

 

، ٚؼذ انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ يذسعح يغشتٛح يشيٕلح فٙ ذكٍٕٚ 1961يُز ئَشائّ فٙ ػاو 

فٕٓ ٚمذو، يُز ئَشاء عهك يُٓذعٙ انذٔنح فٙ ػاو . انًُٓذعٍٛ فٙ يدال االذظاالخ ٔذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ

انركٍٕٚ انؼهًٙ ٔانرمُٙ فٙ : ، ذكُٕٚا يرؼذد انرخظظاخ ٚشذكض ػهٗ أستؼح يداالخ سئٛغٛح 1991ْٙٔ

يدال االذظاالخ ٔذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ، ذطٕٚش يٓاساخ انرألهى ٔانًثادسج ٔاالتركاس، اكرغاب يٓاساخ 

. يسٛظ انغٕعٕٛ الرظاد٘الػهٗ االَفراذ اإلداسج يغ انرشكٛض ػهٗ ذُٕع االخرظاطاخ ٔ

 يُٓذط 2400يُز ذخشج فٕخّ األٔل، أششف انًؼٓذ انٕطُٙ نهثشٚذ ٔانًٕاطالخ ػهٗ ذكٍٕٚ أكثش يٍ 

 .دٔنح


