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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 ثلاثلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا رضحم
 ءاسم 7 ةعاسلا ىتحو ءاسم 6 ةعاسلا نم – zoom جمانرب قيرط نع 29/06/2022 قفاوملا ءاعبرالا موي 

 مسالا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ  ةرادإلا سلجم سيئر

 ميهد نب دهف نب رصان .د ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 يريمثلا نمحرلا دبع تنب ارون .أ يذيفنتلا ريدملا

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

  يدمحالا لالط .د وضع

  ندم لا يناه .د وضع

  يرشخمز داؤف نب دمحم .د وضع

 ينامثعلا عاجش نب هيزن .د وضع

 يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع .د وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ وضع

 ينويسب نسح ىدم .ا وضع

 رساجلا لعاشم وضع

 يلعمخلا دياز روتكدلا وضع

 يريمثلا ميهاربإ وضع

  ينويسب يراس وضع

 

عامتجالا ةدنجا  

 2021 ماعل ةيلاملا مئاوقلا ضارعتساو ةشقانم .1

 2021 ماعل يونسلا ءادالا ريرقت ضارعتساو ةشقانم .2
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  :تايصوتلاو عئاقولا

 2021 ماعل ةيلاملا مئاوقلا ضارعتساو ةشقانم .1

 نم تلخ يتلاو 2021 ماعل تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمجل ةيلاملا مئاوقلا ةشقانمو ضارعتسا تمت

 اهمئاوق قيقدت يف ةيعمجلا تهجاو يتلا تايدحتلا ةشقانم ةرورض ىلع هيونتلا متو .ةيرهوجلا تاظحالملا

 ىلإ ةراشإلا تمتو .مئاوقلا ءاهنإ يف ةرازولا لبق نم نيعملا ينوناقلا بساحملا ةلطامم اصوصخو ةيلاملا

 نمو تاباسحلا قيقدت نم نويلم 40 ىلإ لصي اهلخد يتلا ةريغصلا تاكرشلا ىفعأ ديدجلا تاكرشلا ماظن نأ

 نازيمب ىفتكيو قيقدتلا تايلمع نم لاير نويلم نع لقي اهلخد يتلا ةريغصلا تايعمجلا حنمت نأ ىلوأ باب

 ريغلا عاطقلل ينطولا زكرملا عم البقتسم شاقنلل يف رمألا اذه حرطي امبرلو ،يلاملا زكرملاو ةعجارملا

  .رمألا مزل نإ يحبر

 ضيوفتو 2021 ماعل ةضرعتسملا ةيلاملا مئاوقلا دامتعا :ةيلاملا مئاوقلا ةشقانمو عالطالا دعب :ةيصوتلا

  .ةيئاهنلا ةخسنلا رادصإل تاءارجإلا ءاهنإب ةيذيفنتلا ةرادإلا

 

 2021 ماعل يونسلا ءادالا ريرقت ضارعتساو ةشقانم .2

 يتلا تايدحتلاو تازاجنالا زربأ ىلع ءوضلا انطلس امك 2021 ماعلل ةيعمجلل يونسلا ءادا فلم ضارعتسا مت

  .اهيلع بلغتلا قرطو ةيعمجلا اهتهجاو

 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع مومعلل ةرشنب تصواو 2021 ماعل يونسلا ءادالا ريرقت دامتعا مت :ةيصوتلا

  .ةيلهألا تايعمجلا ةمكوح تابلطتمل لاثتما ينورتكلالا عقوملاو
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 ةقفاوملا

 مسالا بصنملا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ  ةرادإلا سلجم سيئر 

 ميهد نب دهف نب رصان .د ةرادإلا سلجم سيئر بئان 

 يريمثلا نمحرلا دبع تنب ارون .أ يذيفنتلا ريدملا 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع 

  يدمحالا لالط .د وضع 

  ندم لا يناه .د وضع 

  يرشخمز داؤف نب دمحم .د وضع 

 ينامثعلا عاجش نب هيزن .د وضع 

 يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع .د وضع 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ وضع 

 ينويسب نسح ىدم .ا وضع 

 رساجلا لعاشم وضع 

 يلعمخلا دياز روتكدلا وضع 

 يريمثلا ميهاربإ وضع 

  ينويسب يراس وضع 

 

 

يريمثلا ميهاربا

ينويسب يراس




