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 الرحلة الثقافية االستطالعية ألبناء المغتربين العرب
 

في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في سبيل توطيد العالقة بين أبناء الجاليات 
العربية في الدول الغربية و بلدانهم األصلية بما يعزز لديهم روح االنتماء لثقافتهم العربية و 

) إدارة المغتربين العرب ( تقوم الجامعة العربية .  انتمائهم ألوطانهم اإلسالمية و العمل على
بتنظيم رحالت استطالعية لهؤالء الطلبة و الطالبات في محاولة منها لنقل صورة حقيقية عن واقع 
الدول العربية و نهضتها و لمد جسور التواصل بين أبناء المغتربين العرب في دول االغتراب و 

و من .  بجانب التعريف بأهم المعالم و المقاصد في كل دولة يزورها الطالب , األمبين الوطن 
أجل هذا جاءت زيارات أبناء الجاليات العربية ألوطانهم األصلية و تفعيل البرامج المعدة لهم 
بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة منها في ربطهم بثقافتهم األصلية في ظل الثقافات المختلفة 

ونها في الحضارة الغربية وكذلك اإلطالع على ما تعيشه البلدان العربية من نهضة التي يعيش
    .حضارية و تنموية و ارتباطها الوثيق بالثقافة العربية و اإلسالمية

 
يتم اختيار عدد من الشباب و الشابات من البعثات المختلفة كل عام  للمشاركة في الرحلة  -

 .المشار إليها

من مقر البعثة إلى الجهة ) ذهاباً و إياباً ( مة بتكاليف السفر بالطائرة تتكفل األمانة العا -
 .المستضيفة

تتكفل الدولة المستضيفة مصاريف اإلقامة كاملة أثناء فترة الرحلة و كذلك التأمين  -
 .الصحي على الطلبة المشاركين أثناء مدة الرحلة

 . يقطن بها إلى مقر البعثةيتحمل الشاب أو الشابة مصاريف االنتقال من المدينة التي -

تقوم الجامعة العربية بإيفاد مرافقين لمصاحبة الوفد إلى البلد العربي المضيف لمتابعة كل  -
 و استيعاب هؤالء الطلبة من أهمية المشاركة استفادةبرامج و أنشطة الرحلة و مدى 

 لإلدالء ستمارة تقييم توزع على الطلبةاالجماعية المتعددة األطراف و ذلك من خالل 
 .بآرائهم في هذا النشاط

 
 
 

 األمانة العامة
 القطاع السياسي

 إدارة المغتربين العرب
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  :كيف يتم اختيار الطلبة

تقوم الجامعة العربية بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج و التي تقوم بدورها بالتنسيق مع مجالس 
السفراء العرب الختيار الطلبة للمشاركة في الرحلة الثقافية و ذلك ضمن معايير محددة تطرحها 

  .الجامعة العربية
 

  :عايير اختيار الطلبةم
أن يكون المشترك مغترباً منحدراً من إحدى الدول العربية األعضاء في جامعة الدول  -

 .العربية

 .أن يكون طالباً ثانوياً أو جامعياً أو حديث التخرج معروفاً بدماثة الخلق -

 .أن يكون ملماً بمبادئ أحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية -

 . عاما22ً-18ن أن يتراوح عمره ما بي -

 .أن ال يكون من إحدى أبناء العاملين بالبعثة -
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  2003عام 

   "رحلة جمهورية مصر العربية "

  

 بالتعاون مع اإلدارة الثقافية و إدارة الشباب و الرياضة استضافت جمهورية مصر العربية 
 أيام في الفترة 10ألمريكية لمدة  رحلة أبناء المغتربين العرب بالواليات المتحدة ا العربيةبالجامعة

تعتبر هذه الرحلة هي أول رحلة تنظمها الجامعة العربية ألبناء المغتربين  و 29/7/2003-20من 
(  عاماً من 21 و18البة تتراوح أعمارهم ما بين ط طالب و12رب حيث شارك في الرحلة الع

  ). لبنان – العراق – األردن – مصر – اليمن – فلسطين –سوريا 
المعهد العربي  ( نقام مكتب الجامعة العربية في واشنطن بالتعاون مع منظمات العرب األمريكيي

) ACCESSاألمريكي، اللجنة العربية األمريكية لمكافحة التمييز، المنظمة اإلسالمية ومنظمة 
  .باختيار هؤالء الشباب

  :زيارة تضمن برنامج الرحلة 

حف المصري ، مكتبة اإلسكندرية ، قصر المنتزه ، األهرامات ، المت: المعالم األثرية  �
 .قلعة قايتباي ، دير سانت كاترين ، محمية رأس محمد ، ورحلة بالمركب الزجاجي

ملتقى ة ،  السيد محافظ جنوب سيناء ، ومقابالت مع السيد األمين العام للجامعة العربي �
 .الشباب المصري في نادي شباب المستقبل

حول الحياة البحرية في شرم الشيخ ، ندوة في محمية رأس محمد ندوة : ندوات دراسية  �
 .حول ما تحتويه المحمية من ثروات طبيعية

 سهرة مع الفنون الشعبيةرحلة نيلية و: رحالت الترفيهية   ال �

 .اإلسكندريةخليلي ، خليج نعمة بشرم الشيخ  وخان ال: التسوق  �
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  :الشباب المشارك في الرحلة 

  

  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
  

 

ألمالوطن ا االسم )الواليات المتحدة األمريكية(/بلد اإلقامة   

  نيو جيرسي سوريا نورا جبارة

 نيو جيرسي  جمهورية مصر العربية لورا السبعاوى

 فرجينيا  العراق عمر فندقلي

 سياتل  السعودية هناء المعيبد

 فرجينيا  لبنان أنا حبيب

 ميريالند  فلسطين أياد على فاطوم

يريالند م فلسطين ربى الباشا  

 فرجينيا  فلسطين عبد اهللا أحمد

 فرجينيا  اليمن أحمد العامودى

 ميتشجان  سوريا أمان جندي

 ميتشجان  اليمن رضوان المضرحي

 ميتشجان  جمهورية مصر العربية عبد الرحمن السيد
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  2004عام 

   "رحـلة لبنـان  "                           

  

/ 25 - 16ة العامة للمغتربين العرب بوزارة الخارجية اللبنانية خالل الفترة من استضافت المديري
لثقافي الثامن  الرحلة االستطالعية ألبناء المغتربين العرب ضمن فعاليات المخيم ا2004 / 7

 من 5 ، من أمريكا  5 ، من فرنسا 10.  طالب و طالبة25كان عدد المشاركين للشباب اللبناني و
 – السودان – فلسطين – اليمن – لبنان –سوريا (  ترجع أصولهم إلى   البرازيل من5كندا و

  . ) العراق– المغرب – تونس – الجزائر –األردن 

  :زيارة تضمن برنامج الرحلة 

 مناطق األرز ، زحلة ، بعلبك ، بيت الدين -

 مدينة إهدن، عنجر، حريصا، قلعة الشقيف، الحاصباني، قلعة دوبية -

المتحف الذي أقيم طقة قانا لزيارة مقابر الشهداء وي مع فلسطين، منالشريط الحدود -
 تحت رعاية الرئيس نبية بري للشهداء

خان الذهب و واقها القديمة مثل خان الصابون ومدينة طرابلس حيث قاموا بزيارة أس -
 .الفضة

 قصر موسى ، بحيرة القرعون ، صيدا ، صور  -

  .خيمجبيل ، طرابلس ، متحف مغارة ، جعيتا الم -

جان عبيد وفد / المغتربين العرب السيد أندريه لحود ووزير الخارجية و/ استقبلت السيدة 
  . عبروا عن سعادتهم بمشاركة الجامعة العربية  و،الطلبة ضمن فعاليات المخيم 

تم إجراء . الدورية في لبنان لعديد من مندوبي الصحف اليومية وصاحب الجولة السياحية ا
ممثلة الجامعة العربية في فعاليات حفية مع عدد من الشباب المشارك وءات الصالعديد من اللقا

  . كما تم عقد لقاء تليفزيوني مع بعض الشباب،المخيم 
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  :لة ـارك في الرحـاب المشـالشب

  

  بلد اإلقامة  الوطن األم  االسم

  فرنسا  العراق  كاهنة عبد الكريم 

  فرنسا  الجزائر  ليندا بوادي

  فرنسا  تونس  يزيد دبيش

  فرنسا  المغرب  جيزالن العايدي

  فرنسا  الجزائر  صباح ماضي

  فرنسا  الجزائر  نضال نواري

  فرنسا  لبنان  سليم شميط

  فرنسا  فلسطين  جاد الدغاغمة

  فرنسا  لبنان  سلمى عبد الرحيم

  فرنسا  لبنان  محمد كبى

  البرازيل  فلسطين-األردن  طارق طاهر عالء الدين

  البرازيل  فلسطين-األردن  ا مخامرةصابرينا على داروز

  البرازيل  سوريا  كارولينا دايرل فريرا

  البرازيل  فلسطين-األردن  تمارا هيثم عبد الحميد 

  البرازيل  فلسطين-األردن  خليل مصطفى رزق

  "واشنطن " أمريكا   فلسطين  لويزا باسل ياني

  "واشنطن " أمريكا   فلسطين  أسيل طارق البورنو 

  "واشنطن " أمريكا   انلبن  أنا حبيب 

  "واشنطن" أمريكا   فلسطين  محمد مصطفى زحيم

  "واشنطن " أمريكا   السعودية  هناء المعبيد

  كندا  لبنان  حسن حمدان

  كندا  األردن  فواز الصالح

  كندا  فلسطين-األردن  لينا الصالح

  كندا  لبنان  محمد سبيتي

  كندا  لبنان  فاطمة محفوظ
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  2005عام 

   "لعربية السعوديةرحلة المملكة ا" 

  

 / 7 / 23-9استضافت الرئاسة العامة لشئون الشباب بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 
 من 5. طالبة طالب و18بناء المغتربين العرب وتضمن الوفد الرحلة الثقافية الثالثة أل 2005

 – مصر –دان السو( ترجع أصولهم إلى .  من مدريد4 من برلين و4 ، من لندن 5. باريس 
  ) لبنان – تونس – ليبيا – الجزائر – المغرب – سوريا – العراق – اليمن –فلسطين 

  :زيارةتضمن برنامج الرحلة 

 .برج المملكةالطلبة إستاد الملك فهد الدولي ومدينة الرياض حيث زار  -

 .هي قرية مملوكة لسمو األمير عبد العزيز بن فهدقرية العاذرية و -

بيت األمير شفى األمير فيصل بن فهد للشباب ومست ، نادي الشباب ، جامعة الملك سعود -
 .فيصل بن فهد للشباب

 . زيارة المسجد النبوي أداء مناسك العمرة، محافظة جدة ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة -

 .التجاريةمنشأتها التعليمية والشبابية والرياضية واإلطالع على أهم معالم المملكة و -

باب شيخاً يقوم مسجد أحد ووفرت الرئاسة العامة لشئون الش قباء و،ين مسجد القبلت -
 . خطيب مسجد المسلمين ببروكلين بوالية نيويورك األمريكيةهو إمام وبزيارة المدينة و

 .الحرمين الشريفين مصنع كسوة الكعبة المشرفة و -

 .لرؤوف خليل متحف عبد ا،التكنولوجيا مركز جدة للعلوم و،مدينة الملك فهد الساحلية -

زيارة مشروع توسعة المسجد النبوي لملك فهد لطباعة المصحف الشريف وع امجم -
  .الشريف

سي محمد الدبا/ أقامت الرئاسة العامة لشئون الشباب حفل عشاء تكريمي للوفد حضره السيد 
 ماكالرياضية بالرئاسة النشاطات الثقافية ورة الشباب ومدير إداالسكرتير لعام لشئون الشباب و

منصور الخضيرى /  الطلبة بالسيد التقىزار الطلبة مقر الرئاسة العامة لشئون الشباب حيث 
فهد القيضي مساعد مدير إدارة العالقات العامة و / السيد العام لشئون الشباب ووكيل الرئيس 

  .كافة المسئولين بالرئاسة العامة لشئون الشباب
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  :التغطية اإلعالمية 
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   :الشباب المشارك في الرحلة

  

 بلد اإلقامة الوطن األم االسم

  مدريد–أسبانيا  الجزائر نذير حميد أبركان

  مدريد–أسبانيا  المغرب شريف الرحموني العلمي

  مدريد–أسبانيا  المغرب حسن أمعنيش

القادر الحفيظمحمد عبد    مدريد–أسبانيا  المغرب 

  لندن-المملكة المتحدة  ليبيا عبد الرحمن على الرميص

  لندن–المملكة المتحدة  سوريا نادر عبد الوهاب الطحان

  لندن–المملكة المتحدة  مصر أحمد محمد علي

  لندن–المملكة المتحدة  مصر كريم محمد أمين عبد العال

  لندن–المملكة المتحدة  اليمن على ناجي عبد اهللا 

  باريس–فرنسا  السودان عبد العزيز عثمان محمد

  باريس–فرنسا  العراق حسن عباس

  باريس–فرنسا  اليمن عبد اهللا محمد قاسم

  باريس–فرنسا  سوريا طارق حافظ

  باريس–فرنسا  تونس محمد بن على معيز

  برلين-ألمانيا  سوريا بهاء الدين عرب

د عواد حسن دياب محم   برلين-ألمانيا  فلسطين 

  برلين-ألمانيا  لبنان حسن عياد

  برلين-ألمانيا  فلسطين يوسف المصلح
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 عام 2006

 " رحلــة الجزائر "

 

 الثقافية الرابعة االستطالعية مديرية التعاون و التبادل بوزارة الثقافة الجزائرية الرحلة استضافت
 طالب وطالبة 20ارك في الرحلة ش. 2006 / 7 / 30-16  الفترة منفيألبناء المغتربين العرب 

  ترجع أصولهم إلى.  من روما5نطن و من واش3 ، من لندن 4 ، من باريس 3 ، من برلين 5
   ) السعودية– السودان– اليمن– الجزائر– ليبيا–لسطين ف- األردن– سوريا– لبنان–مصر (

  : زيارة تضمن برنامج الرحلة 

 ورشة األزرق ،  المدرسة العليا للفنون الجميلة، لآلثارالمتحف الوطني : مدينة الجزائر  •
حضور سهرة غنائية بمسرح ر رياس البحر و قص، نادي إسبادون للغوص ، الكبير

/ التراث بوزارة الثقافة الجزائرية السيد يدي فرج بدعوة من مدير الديوان والكازيف س
 الخضر بن تركي

قام تار مدير دار الثقافة بالوالية وخالدي مخ/ حيث إستقبل الوفد السيد : داسبومروالية  •
 .بتوزيع هدايا رمزية عليهم

 زيارة مدينة زموري و ميناء الصيد البحري •

 زيارة معرض ،زاوية سيدي على موسى و المرور بسد تاقصبت : والية تيزي وزو •
  زيارة معرض الشرطة،الحرف و الصناعات التقليدية 

 إلى شاطئ المنارة الكبيرة، المنطقة الرطبة بني بلعبيد، استجمامرحلة : ية جيجل وال •
 ميناء ، القطب الجامعي الجديدبزيامة منصورية، مغارة الباز،منطقة الكهوف العجيبة 

 .جنجن

 .الضريح الملكي الموريتاني: والية تيبازة  •

السياحية رة األثرية و، زيارة الجزيزاوية مسجد سيدي يعقوب: والية عين تيموشنت  •
  .رشقون

 

خليدة التومي بتوزيع الهدايا لكل أعضاء الوفد من طلبة و / قامت وزيرة الثقافة الجزائرية السيدة 
لحماية أمناً وفرت كل والية كما . جامعة الدول العربيةين من وزارة الثقافة الجزائرية ومرافق
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 رحلةالبتغطية  الشرق األوسط بالجزائر أنباء وكالة قامت و  الرحلة فترةخاللالطلبة المشاركين 
  .ن العرب بالخارجي الوزيرة ألبناء المغترباستقبال حفل كذلكو

   :الشباب المشارك فى الرحلة

  

 بلد اإلقامة الوطن األم  االسم

   برلين-ألمانيا   اليمن  فيصل المخالفي

   برلين–ألمانيا   الجزائر  طارق السويدي

   برلين–نيا ألما  الجزائر  أحمد درويش

   برلين–ألمانيا   فلسطين  بشار فراس

   برلين–ألمانيا   لبنان  على دهيني

   لندن-المملكة المتحدة   الجزائر  أسية بن سي على

   لندن-المملكة المتحدة   الجزائر  شيماء بلخرشوش

   لندن-المملكة المتحدة   السودان  قاسم أحمد إبراهيم قاسم

   لندن- المتحدة المملكة  اليمن  محمد يحيي حامد

  إيطاليا    ياسمين خير

  إيطاليا    مونيكا أحمد

  إيطاليا  األردن  مجد االغي على

  إيطاليا    إسالم محمد

  إيطاليا    مجيد عبد الرحمن

   واشنطن–أمريكا   السعودية  عبد الحميد الشريف

   واشنطن–أمريكا     دانيال غريب

   واشنطن–أمريكا     دينا إسماعيل

   باريس-فرنسا   العراق  الجبار حميدفرات هاشم عبد 

   باريس-فرنسا   العراق  أوروك جواد

   باريس-فرنسا   ليبيا  رحيل سعد رحيل محمد
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 عام 2007

   " قطرةــرحل "  

  

  الرحلة 5/8/2007 إلى 20/7/2007استضافت الهيئة العامة للشباب بدولة قطر في الفترة من 
 من 5 من موسكو، 6.  شاباً و شابة 30تضمن الوفد . رب الثقافية الخامسة ألبناء المغتربين الع

السودان ( ترجع أصولهم إلى .  من واشنطن5 من روما و 5 من بروكسل، 5 من برلين، 6لندن، 
  ).    عمان – لبنان – المغرب – سوريا – العراق – فلسطين – مصر –

  :زيارةتضمن برنامج الرحلة 

جامعة جورج تاون للعالقات السياسية كساس للهندسة والمدينة التعليمية والتي تضم جامعة ت •
 الدولية

, ناصر مبارك العلي األمين العام للهيئة العامة للشباب مع وفد الشباب المغترب/ مقابلة السيد  •
الرحلة في التعرف على دولة حيث رحب سيادته بالشباب و حثهم على ضرورة االستفادة من 

 .أيضاً أكد على ضرورة تمسكهم بهويتهم العربية, يعلى التواصل مع الشباب القطرقطر و

مستشفى السدرة، مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مركز تعليمي لألطفال ذوى االحتياجات  •
 .الخاصة، قناة الجزيرة لألطفال، مركز شباب الدوحة

ز نادي السد الرياضي، النادي العلمي القطري، متحف السالح، النادي العربي الرياضي، مرك •
 تقنية المعلومات

 صالة الجمعة بجامع أبو بكر الصديق بالدوحة  •

 سوق واقف، مدينة دخان •

 "أسباير " قناة الجزيرة اإلخبارية، زيارة أكاديمية التفوق الرياضي  •

 ، إتحاد الرماية"دريمة " المؤسسة القطرية لرعاية األيتام  •

 .ومجمع البولينج" فالجيو " مركز إبداع الفتاة، مجمع  •

  .مشاهدة النهضة المعمارية الحديثة بمدينة الدوحةة حرة على كورنيش الدوحة وجول •

  :التغطية اإلعالمية 

تم تغطية أحداث الرحلة من خالل العديد من  اللقاءات الصحفية و التليفزيونية مع أبناء الوفد أثناء 
 من 3 و تم اختيار حفل التعارف الذي أقامته الهيئة العامة للشباب بدولة قطر في بداية الرحلة

أبناء المغتربين العرب والتسجيل معهم في برنامج قطر هذا المساء لتليفزيون قطر، وكذلك 
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الراية و ة مع أبناء الوفد لجريدة الشرق والوطن ومجموعة من اللقاءات الصحفية المختلف
  . القطريةNATION و  PENINSULAال
  

  :لشباب المشارك في الرحلةا

  

 بلد اإلقامة الوطن األم االسم

"لندن " المملكة المتحدة  السودان عديلة سليمان  

"لندن " المملكة المتحدة   مصر هالة حسني  

"لندن " المملكة المتحدة   ليبيا ماسينيسا جنان  

"لندن " المملكة المتحدة  ليبيا يوسف خليفة  

"لندن " المملكة المتحدة  السودان محمود أحمد  

رين مدحت صالحيش غربالم  "روما " إيطاليا   

"روما " إيطاليا الجزائر مايا بياميني  

ت عكروسومية "روما " إيطاليا المغرب   

"روما " إيطاليا ليبيا محسن الحريضى  

صيدواىنسيم  "روما " إيطاليا لبنان   

"واشنطن " أمريكا فلسطين أروى إبراهيم  

طوانعجفري  "واشنطن "أمريكا لبنان   

"واشنطن " يكاأمر مصر محمد عثمان  

"بروكسل " بلجيكا العراق إبراهيم السهيل  

"بروكسل " بلجيكا السودان مروان كبار  

"بروكسل " بلجيكا ليبيا نزار بريدان  

"بروكسل " بلجيكا تونس وجدى خليفة  

بروكسل" بلجيكا الجزائر محمد رضا  

"برلين " ألمانيا فلسطين خليل القيق  

"برلين " نياألما فلسطين يونس العمايرة  

"برلين " ألمانيا تونس مالك العروسي  
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"برلين " ألمانيا لبنان ريكاردو خليل  

"برلين " ألمانيا مصر إبراهيم سعودي  

عبيدأمين  "برلين " ألمانيا السودان   

"موسكو " روسيا السودان  ياجيإبراهيم  

"موسكو " روسيا سوريا ريمي الفندي  

ولعالء زع "سكو مو" روسيا فلسطين   

"موسكو " روسيا عمان علي اليافعي  

وريمكسيم الط "موسكو " روسيا فلسطين   

"موسكو " روسيا األردن رسالن زيدان  
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 عام 2008

 " رحلــة األردن "
 

للعام السادس على ) إدارة المغتربين العرب(نظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
لة استطالعية ثقافية ألبناء المغتربين العرب والتي استضافها المجلس األعلى للشباب التوالي رح

 على طالب وطالب 29تضمن الوفد . 23/7/2008-8 الفترة من فيبالمملكة األردنية الهاشمية 
 5 - من واشنطن5 - من بروكسل 4 – من فيينا 5 – من البرازيل 5 – من لندن 5: النحو التالي
 – األردن – سوريا – لبنان –مصر : وترجع أصولهم إلى دول عربية مختلفة. من مدريد 

    .  العراق- السودان – اليمن– الجزائر – ليبيا -فلسطين

  :زيارةتضمن برنامج الرحلة 

  .مدينة جرش األثرية -

 .أم القيس وقلعة عجلون ----

 .ردنيةالمدن األ من كبرىوعروس الشمال مدينة إربد وهى  ----

 .صرح الشهيد ----

 .ربي األموي الحكم الع منضم أثار بيزنطية وقصرلقلعة بوسط المدينة ويجبل ا ----

 . للفنونمسرحستخدم قديما كوالذي االمدرج الروماني  ----

 .مدينة الفسيفساء الشهيرة -أثار مدينة مأدبا ----

 .مقدس للمسيحيين والمكان الذي دفن فيه النبي موسى عليه السالم نيبو وهو موقعجبل  ----

 م 410 على عمق العالم عن مستوى سطح البحر، خفض نقطة فييعتبر االبحر الميت و ----
 .دون سطح البحر

 عجائب الدنيا القديمة وإحدىالمنحوتة بالصخر  هي المدينة الورديةمدينة البتراء األثرية و ----
 .والحديثة معاً

 .القديمة  في العصورأساسيعرفت كمرفأ والتي  مدينة العقبة ----

 .)وادي القمر( بـ والمعروف، وادى رام ----
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 .جوالت حرة في األسواق الشعبية ----

معالي وزير األوقاف   رئيس المجلس األعلى للشباب،عطوفة :لقاءات مع كل من ----
مدير األمن  ،مجلس النوابلقاء مع أمين عام  ،قائد القوات البحرية ،والمقدسات اإلسالمية

دير دائرة ، وم وزير الخارجيةمعاليمندوب  ،مندوب معالي رئيس الجامعة األردنية ،العام
  .المغتربين

  :التغطية اإلعالمية 

  .األردنالعربية لقناة  المغتربين ومندوب الجامعةمع الطلبة  يتليفزيونتسجيل  -

 ، العرب اليوم:ائدومندوب الجامعة لجر المغتربين مع الطلبة  مختلفةلقاءات صحفية -
 . والغد،الرأي

  :لشباب المشارك في الرحلةا
  

قامةبلد اإل الوطن األم االسم  
 اسبانيا العراق احمد شقدان

 اسبانيا فلسطين ميريم سقا

 اسبانيا السودان سلمى موسى

 اسبانيا األردن عايدة حميد

 اسبانيا العراق على حسين

 بلجيكا مصر مصطفى فراج

 بلجيكا الجزائر نائلة طاس

 بلجيكا العراق راهى السهيل

 بلجيكا السودان وئام عيسى

 بلجيكا مصر مصطفى سليمان

 البرازيل فلسطين شاديا مصطفى

 البرازيل سوريا الكسندر احمد

 البرازيل سوريا رهف ناصر

 البرازيل سوريا ماريا عيسى

 البرازيل سوريا مارسيو جبرين

 الواليات المتحدة سوريا جون حنا

 الواليات المتحدة األردن دانا برقاوى
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 الواليات المتحدة األردن كرستينا حواتمى

 الواليات المتحدة فلسطين مروان حسين

 الواليات المتحدة سوريا تامر سامان

 النمسا سوريا سلمى رضا

 النمسا اليمن ريدان  االريانى

 النمسا فلسطين اميرة شأت

 النمسا العراق نورا معين

 النمسا لبنان كارول حاريك

 بريطانيا ليبيا محمود سويد

يابريطان السودان هناردى سليمان  

 بريطانيا العراق محمد نجم

 بريطانيا العراق عمر طه
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 عام 2009

 " رحلــة المغرب "
 
 

للعام السابع على التوالي ) إدارة المغتربين العرب(نظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 المغربية ةلوزارة المكلفة بالجاليرحلة استطالعية ثقافية ألبناء المغتربين العرب والتي استضافتها ا

 23، حيث شارك في الرحلة 15/7/2009-1المقيمة بالخارج بالمملكة المغربية في الفترة من 
وترجع أصولهم إلى   روما- واشنطن-  بروكسل - فيينا–البرازيل : طالب وطالبة من كل من

 –السودان  –ائر  الجز– فلسطين– األردن – سوريا – لبنان –مصر : دول عربية مختلفة
تضمن برنامج الرحلة أنشطة ثقافية وزيارة للمناطق األثرية والسياحية وسهرات . تونس-العراق

الرباط ومراكش : فولكلورية باإلضافة إلى مقابالت مع بعض المسؤولين، زار الطلبة كل من
  .وأكادير والصويرة والدار البيضاء

  

  :لشباب المشارك في الرحلةا

  

ألمالوطن ا االسم  بلد اإلقامة 

"فيينا"النمسا   السودان داليا عثمان   

"فيينا"النمسا   لبنان على االمين  

"فيينا"النمسا   سوريا  موريس مهنا   

"فيينا"النمسا   العراق  سلوان جاجو رومايا   

"فيينا"النمسا   األردن   محمود شالش   

"واشنطن"أمريكا   فلسطين أميرة الخطيب  

  "واشنطن"أمريكا   عراقال زكريا البرزنجى

  "واشنطن"أمريكا   مصر أمينة على

  البرازيل  سوريا منية جرجور
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  البرازيل  سوريا وندر جرجور

  البرازيل  سوريا برونو مسوح

  البرازيل  سوريا ايفيت روميه

  البرازيل  لبنان برناردو بركات

  "بروكسل "بلجيكا   لبنان  دانى أفيونى

  "ل بروكس"بلجيكا   سوريا  دانى زين

  "بروكسل "بلجيكا   الجزائر  سيد أحمد بن نعوم

  "بروكسل "بلجيكا   تونس  نادية التنازفتى

  "بروكسل "بلجيكا   العراق  فاطمة السهيل
  "روما "إيطاليا   مصر  أميرة محمد أحمد

  "روما "إيطاليا   مصر  عالء محمد على سرحان
  "روما "إيطاليا   العراق  ديفيد عصام كامل

  "روما "إيطاليا   فلسطين  حمودعمران على الم
  "روما "إيطاليا   مصر  ريهام إسماعيل
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 عام 2010

  "المؤتمر األول للمغتربين العرب"

 

شاب وشابة من الشباب العربي  20  ودعوةباختيار)  المغتربين العربإدارة( العامة األمانةقامت 
 التي الرحالت في من شارك أفضل المغتربين من بين أبناء والثالث من الثاني يمثل الجيل الذي

، للمشاركة في المؤتمر األول للمغتربين بقة الساأعوام العامة على مدى السبعة األمانةنظمتها 
 الفندى من ريمي ألقت، وقد  6/12/2010-4العرب الذي عقد بمقر األمانة العامة في الفترة من 

   طالب بكلية- خليفة  الجلسة االفتتاحية، كما قدم وجديفي المغتربموسكو كلمة الشباب 
الجيل الثاني بين مأزق الهوية وآفاق المهاجرين العرب من  ورقة عن  ، جامعة لييج- الحقوق 

   .التطور
  


