
ZR 2  قسم

نونية الشؤون القا

PD   إدارة
نية الخدمات البرلما

 PD 2  شعبة

انون البرلمان ق

PD 1  قسم

البرلمان أمانة

PM 3   قسم

األحزاب، تمويل

انات الواليات برلم

PD 3  قسم

االختزال خدمات

PD 4   سكرتارية
لجنة

تخابات مراجعة االن

 والالئحة والحصانة
الداخلية

  WI 4  قسم

ادل برامج الدولية التب

  IK 1قسم

الزوار خدمات

IK 2  قسم

العامة العالقات

IK 3  قسم

ات، األنشطة والفعالي

الخاصة المشروعات

 Pet A سكرتارية

االلتماسات لجنة

 ID 3 قسم

البرلماني التوثيق

  WD 1 شعبة

القديم، التاريخ

المعاصر التاريخ

والسياسة

  ID 1 قسم

بة المكت

  ID 2 قسم

البرلمان أرشيف

  ZR 1   قسم

الموازنة

  ZR 3   قسم

الشرطة،

م األمنية المها

PM 1  قسم

النواب تعويضات

 PM 2   قسم

النواب لدى العاملين

 ZR 4قسم
السرية حماية

المعلومات حريةو

  BL 4 قسم

المركزية المعاونة خدمات

  BL 1 قسم

المعماري التخطيط

والعقارات

  BL 2  قسم

نة المباني صيا

  IT 5 قسم

المعلوماتي األمن

  IT 2قسم

ية النظم الجديدة، المعلومات

 التقنية مشتريات
ية، المعلومات

يا نونية القضا  الخاصة القا
المعلومات، بمعالجة

 وخدمات التدريب
المستخدمين

  IT 3قسم

االتصاالت تقنية

  WB 5قسم

ية شؤون الرعا

  WB 2 قسم

يادة  الجيش في األفراد ق
دي، االتحا

الخارج في الجنود

  WB 1قسم

األساسية، الشؤون

يادة مبدأ الداخلية، الق

الداخلية الخدمة

  WB 4 قسم

النظاميين الجنود شؤون

والمؤقتين

WD 8  شعبة

ئة الطبيعة وحماية البي

المفاعالت، وأمن

العلمي والبحث التعليم

WD 2   شعبة
الخارجية، الشؤون

نون  التعاون الدولي، القا
والتنمية،

 اإلنسان الدفاع،حقوق

واإلغاثة

WD 4  شعبة

والمالية الموازنة

WD 5  شعبة

والتكنولوجيا، القتصادا

السياحة والزراعة، التغذية

WD 10  شعبة

اإلعالم ووسائل الثقافة

والرياضة

WD 9  شعبة

 األسرة وشؤون الصحة
والمسنين

بة والنساء والشبي

العام األمين مكتب المراسم

W  الساخن الخط

تبع ال *  للمفوضة إال ي
نية  القوات لشؤون البرلما

المسلحة

 IK 5 قسم

برلمان أخبار ال

IK 6  قسم

األونالين خدمات

البرلماني التلفزيون

PM  إدارة

النّواب خدمات

  ID 4 قسم

الصحافي التوثيق

PM 4   قسم

ية ية الطب الخدمة البرلمان

  WI 1قسم

وية الخدمات اللغ

الداخلية المراجعة

(Z Rev)

 WD 3 شعبة

واإلدارة الدستور

  BL 5 قسم

 لشراء المركزي القسم
المستلزمات

اللوجستية والشؤون

  ZR 5  قسم

العطاءات

PE 2  قسم

د شؤون  األوروبي االتحا
 الوحدة وقضايا الرئيسية

والنقدية االقتصادية

PE 3   قسم

 وتحديد التحليالت
 والمشاورات األولويات

 المتعلقة

د بمشروعات  االتحا
األوروبي

  PE 4 قسم
 باالتحاد االتصال مكتب

األوروبي

 PE 5 قسم

األوروبي التوثيق

PE 6  قسم

أوروبا

WI  إدارة

الدولية العالقات

 ZV 4   قسم

التنظيم

  ZV 2قسم

 السلك في الموظفين شؤون
واألدنى المتوسط

  ZV 1قسم

 حملة من الموظفين شؤون
يا المؤهالت والمتوسطة العل

األلماني البوندستاغ عام أمين

ميشائيل شيفر

األلماني البوندستاغ رئيسة
باز بيربِل

 I قطاع

والتوثيق المعلومات

W   قطاع

العلمية الدراسات

الخارجية والعالقات

Z  قطاع

المركزي القسم

المفوضة البرلمانية لشؤون القوات المسلحة 

بالبوندستاغ األلماني

إيفا هوغل. د

P   قطاع 
والنواب البرلمان

   WDإدارة

العلمية الخدمات

Pet  إدارة

والعرائض االلتماسات

ID  إدارة

بة والتوثيق المكت

IT   إدارة

المعلومات تقنية

  ZV إدارة

المركزية اإلدارة

ZR   إدارة

نين القوا

BL  إدارة

البناء واللوجستيك
*األول الموظف

   PE 1  سكرتارية

 شؤون لجنة

د األوروبي االتحا

 اإلعاقات ذوي ممثل
الجسيمة

العاملين مجلس  الشبيبة ممثلية                     

والمتدربين

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

اكس 36878 -030/227 :ف

+ المباشر الرقم 030/227

0-030/227: هاتف
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mail@bundestag.de  البريد اإللكتروني  

الرئاسي المكتب

PE  إدارة

أوروبا

 شؤون مفوضة
 الفرص في المساواة

(GB)

 WD 6 شعبة

 والشؤون العمل
االجتماعية

WD 7 شعبة
ائي  نون المدني والجن القا

وقانون الجراءاا 

تنمية  يد وال ئية، التشي القضا

العمرانية

  WI 2 قسم

نية الجمعيات  البرلما
الدولية

WI 3   قسم

 الرسمية الرحالت
/ النواب ورحالت

نية المجموعات البرلما

   Pet 2 قسم

 وزارة المالية، وزارة
الصحة،

ئة وزارة  وحماية البي
اء الطبيعة والبن

النووية المفاعالت وأمن

دسرات، دستاغ البون البون

IK 4  قسم

دستاغ في الفن  البون

األلماني

IT 1   قسم

 تقنية أساسيات
 النظم المعلومات،

التطبيقات المركزية،

  IT 4قسم

 األنظمة تطوير
ية المعلومات

  ZV 5قسم

 التعليم التدريب،
التكميلي،

م االجتماعية المها

  BL 3 قسم

 التقنية التجهيزات
بالمباني

  WB 3 قسم

بات بين التوفيق  متطل
 والخدمة األسرة

 الخدمة العسكرية،
التطوعية، العسكرية

 القوات في المرأة
 المسلحة،

ياط جنود شؤون االحت

  WB 6  قسم

القوات زيارة

/االستطالعية والزيارات
 والعالقات الصحافة

يا/ العامة  العسكرية القضا
المتخصصة

 المساعد الشخصي
للمفوضة البرلمانية 

لشؤون القوات المسلحة

   PK الدائم المفوض
البرلمانية الرقابة لهيئة

PK 1 سكرتارية
ئة نية، الرقابة هي  البرلما

يا نونية القضا  القا
ية،  االتصال جهة والمبدئ

ئة الثقة بهي

PK 4 سكرتارية
 المنهجية لرقابةا

:والفورية

 لألجهزة، التقنية القدرات

G10 لجنة شؤون

PK 3 سكرتارية
 المنهجية الرقابة

:والفورية

اية  اإلليكترونية، الحم

التجسس

PK 2 سكرتارية
 المنهجية الرقابة

 التطرف،: والفورية

اإلرهاب

 PA إدارة

اللجان

PA 7  سكرتارية

المالية اللجنة

PA 10  سكرتارية

 والزراعة التغذية لجنة

  PA 20   سكرتارية

السياحة لجنة

PA 8  سكرتارية
الموازنة لجنة

  PA 12   سكرتارية

الدفاع لجنة

PA 3  سكرتارية

الخارجية لجنة

PA 19  سكرتارية

االقتصادي التعاون لجنة

والتنمية

PA 17    سكرتارية
اإلنسان حقوق لجنة

واإلغاثة

PA 11 سكرتارية

العمل لجنة

االجتماعية والشؤون

PA 5   سكرتارية

الرياضة لجنة

 4PA  سكرتارية

والوطن الداخلية لجنة

PA 18  سكرتارية
 والبحث التعليم لجنة

العلمي

التكنولوجيا عواقب وتقدير

PA 22   سكرتارية

واإلعالم الثقافة لجنة

 PA 13  سكرتارية

والمسنين األسرة لجنة

بة والنساء والشبي

PA 14    سكرتارية

الصحة لجنة

PA 26   سكرتارية
 االستشاري المجلس

البرلماني

المستدامة للتنمية

  ZV 3قسم

السياساا العامة للتوظيف
المرن الدوام شعبة

   Pet 1 قسم

 الداخلية، وزارة

 التحتية والبنية النقل وزارة
مية،  االقتصاد وزارة الرق

والطاقة

   Pet 3 قسم

 المكتب الخارجية، وزارة
االتحادي، الجنائي

 والشؤون العمل وزارة
 ،)االجتماعية( االجتماعية

 العلمي، والبحث التعليم وزارة
 والزراعة، التغذية وزارة

ة والمسنين العائلة وزارة  والمرأ
 التعاون وزارة والشباب،
 مكتب والتنمية، االقتصادي

 االتحادي اإلعالم

   Pet 4 قسم

 والشؤون العمل وزارة
 ،)العمل( االجتماعية

 وحماية العدل وزارة
الدفاع وزارة المستهلك،

الهيكل التنظيمي لإلدارة
2022سبتمبر األول من 

IK  إدارة

 المعلوماا والتواصل

 PräsB 1 مكتب
الصحافة والعالم

 PräsB 2 مكتب
والنصوص وأسئلة  الخطب 

المواطنين

 T قطاع

التقنية

 AS مكتب
السالمة والصحة المهنية

مركز حماية البيانات 

DS
ياناا  مفوضة حماية الب

برلماني  نائب ال ومية، ال الحك
اناا لحماية البي

 

Deutscher Bundestag 

PKإدارة 
برلمانية على أجهزة  الرقابة ال

اراا االستخب

IK 7  قسم

تواصل  وسائط ال
االجتماعي

 

 ZR NM مكتب 

إدارة الطوارئ

 

 IKS مكتب   

نظام المراقبة
الداخلي

المفوضة البرلمانية لضحايا 
ديكتاتورية حزب الوحدة 

SED  االشتراكي
لبوندستاغ األلمانيبا 

 OpfB **)  مكتب
الضحايامفوضة 

بب إال لمفوضة **)  ال يت

الضحايا

 PA 31 سكرتارية

لجنة إصالا قانون 
دي تخابات االتحا االن

وتحديث العمل البرلماني

  PA 6  سكرتارية

نونية اللجنة القا

 

  PA 9 سكرتارية

االقتصادية اللجنة

PA 15  سكرتارية
والمواصالت النقل لجنة

 

 PA 16 سكرتارية
ئة لجنة الطبيعة وحماية البي

واألمن النووي 
وحماية المستهلك

PA 23   سكرتارية
لجنة الرقمنة

   PA 24سكرتارية
لجنة السكان وتخطيط 

ناء والمحلياا المدن والب

PA 25   سكرتارية

لجنة حماية المناخ والطاقة

 ZR 6 قسم

جماعاا الضغط سجل

)اللوبي(

IT Koordمكتب 
تحتية ية ال تنسيق البن

للمعلوماا والتواصل

 

BüRat  مكتب 

واطنين مجالس الم

 PA 27 سكرتارية

لجنة تقصي الحقائق األولى 
في الدورة البرلمانية العشرين

  

PA 28 سكرتارية

لبحث في  دة "لجنة ا الدروس المستفا
لمشاركة  من أفغانستان بخصوص ا

"األلمانية المتشابكة في المستقبل  

 المساعد الشخصي
للمفوضة البرلمانية 

لشؤون القوات المسلحة
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