الهيكل التنظيمى لالتحاد
اوالً :انجًعُح انعًىيُح -:
ذرانف انجًعُح انعًىيُح :
 -1جًُع االعضاء انعايهٍُ تاالذذاد
 -2االعضاء انًُرغثٍُ واالعضاء انًشالثٍُ وانششفٍُ ( انفخشٍَُ) وَجىص نهى دضىس
اجرًاعاخ انجًعُح انعًىيُح واالشرشان فٍ يُالشرها دوٌ اٌ َكىٌ نهى انذك فٍ
انرصىَد دُث اٌ عضىَح االذذاد ذركىٌ يٍ (أ) عضى عايم (ب) عضى يُرغة (ج)
عضى ششفٍ (فخشي) (د) عضى يشالة
 -3تهغغع عغغذد أعضغغاء انجًعلُغغلح انعًغغلىيُح دللغغلىانٍ ( )0999عضلغغلىا يلللغغلٍ (  ) 29لطغغش
عشتٍ درً َُاَش  2912يُهى ( )6219يٍ جًهىسَح يصغش انعشتُغح ( ( )2109عضغى
يٍ تالٍ انذول انعشتُح  .دُث تغذء ذسعغُظ االذذغاد تذغىانٍ  39عضغىا يغٍ أستعغح ألطغاس
عشتُح .
 -4وانثُاٌ انرانٍ َىضخ أعًاء انذول وعذد األعضاء تاالذذاد يٍ كم دونح
 -5تُاٌ تسعًاء انذول انًُضًح نإلذذاد وعذد أعضاء كال يُها
و

انللللذونللح

انعلذد

1

جًهىسَح يصش انعشتُح

6219

2

جًهىسَح انعشاق

019

3

انًًهكح األسدَُح انهاشًُح

339

4

جًهىسَح انًٍُ

295

5

انًًهكح انعشتُح انغعىدَح

299

6

دونح انكىَد

299

0

جًهىسَح انغىداٌ

05

2

انجًهىسَح انعشتُح انغىسَح

50

ذاتع تُاٌ تسعًاء انذول انًُضًح نإلذذاد وعذد أعضاء كال يُها
0

دونح فهغطٍُ

05

19

انجًاهُشَح انعشتُح انهُثُح انشعثُح

05

11

جًهىسَح نثُاٌ

62

12

جًهىسَح انجضائش

35

13

دونح االياساخ

09

14

دونح لطش

25

15

عهطُح عًاٌ

15

16

يًهكح انثذشٍَ

14

10

انًًهكح انًغشتُح

19

12

جًهىسَح ذىَظ

2

10

انجًهىسَح االعاليُح انًىسذاَُح

1

29

انصىيال

1

إجًلللانلٍ األعضلللللللللاء

وَركىٌ هُكم االذذاد يٍ -:
سئُظ فلللللخشي نالذذللاد  :انًغللللللللللرشاس  /ادًذ تادَة
سئُظ االذلللللللللذاد  :انذكرلللللللللللللىس  /تشان َاصش انُىٌ

ثاَُاً  :يجهظ االداسج -:
َائة سئُظ االذذاد :انهىاء انذللللكرىس  /عثذانمذوط عثذانشاصق يذًذ
هى انغهطح انعهُا فٍ االذذاد وَمىو تىضع عُاعاذُها انعايح

0999

اعضاء يجهظ اداسج االذذاد انعشتٍ نذًاَح دمىق انًهكُح انفكشَح
 - 1انًغرللللللللللللشاس  /اعايه كًال انشافعً

( يصللللش )

 - 2االعرلللللللللللارج  /تاَه يذًذ تهخُش

( انجلضائش )

 - 3انذكرلللللللللللللىس  /فشاط يذًذ يشواٌ يايىٌ صُىفً

( علللىسَا )

 - 4االعرلللللللللللللارج َ /اجُح يذًذ انصغُش انعًىسي

( نُثللللللُا )

 /سَى عُغً عاتذ انشًَىًَ

( االسدٌ )

 - 5انًغرلللشاسج

 - 6االعرللللللللللللللار  /فُصم دغٍ انفكً دغٍُُ

( انغلىداٌ )

 - 0انذكرلللللللللللللللىس  /اعًاعُم تٍ يذًذ اششف انضدجانٍ

( عللللللًاٌ )

 - 2انًغرشاس انذكرىس  /ادًذ اتشاهُى صانخ انثذساًَ

( انعللللشاق )

 - 0االعللللللللللللللاليً  /فرذً عثذانشدًٍ خطاب

( فهغللطٍُ )

 - 19انًغرلللللللللللللللشاس  /فىصي عانى تاجُُذ

( انغعىدَح )

 - 11انذكرلللللللللللللللللللىس  /عذي عفش عثذانمادس

( انعلللللشاق )

 - 12انًغرشاس انذكللرىس  /يثاسن دًذوٌ ععذوٌ كشَش انطشح

( انكللللىَد )

 - 13انًغرشاس انذكللرىس  /فهذ تٍ فائك تٍ دغٍُ عُذٌ

( انغعىدَح )

 - 14سجم االعلللللللللللًال  /يذًذ فىصي يذًذ يذًذ انششلاوي

( يلصلللللش )

 - 15انًغرللللللللللللللللشاس  /يعاوَه يذًذ اتىلشوٌ يذًذ

( انغللىداٌ )

 – 16االعرللللللللللللللللللللار  /يُُش َىعف انفشر

( نثُلللللللاٌ )

انفشوع االلهًُُح نالذذاد -:
 فلللشع االسدٌ وًَثهه االعرار انًذايً  /اعايه يىعً انثُطاس فلللللشع نثُاٌ وًَثهه االعرارج انًذايُح  /سؤي شاكش خانذ فلللشع عىسَا وًَثهه االعرارج  /ايال ذهغشاف فلشع فهغطٍُ وًَثهه االعرار  /يذًذ خضش اععذ اتى صفُح فللللشع انًٍُ وًَثهه االعرار عثذاهلل يذغٍ دًىد انُهاسيثانثا  :االياَح انعايح -:
وهً انجهاص انرُفُزٌ انًغؤل عٍ ذغُش انعًم انُىيً فٍ االذذاد وَشؤوعها أيٍُ
عاو االذذاد وَكىٌ االيٍُ انعاو يمشساً تسجرًاعاخ االذذاد عىاء يجهظ اداسج او
جًعُح عًىيُح .

 – 1االيلللللللللٍُ انعاو  :انذكرىس انًهُذط  /يذًذ طهعد صاَذ
 – 2انًلللللذَش انًللانً واالداسي  :االعرارج  /صفاء فرذً َصش
 – 3اخصائً داعلة انً  :االعرار  /عثذاهلل عثذانفراح عثذانهطُف
 – 4اخصائً داعلة انً  :االعرار  /جالل عُف انُصش عُذ جالل

