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=>ارولا بطلل ة9دوعسلا ة5عمجلا ةرادإ سلجم عامتجا %$حم
> 

 ماعل ثلاثلا عامتجالا مقر 2022 ماعل ثلاثلا عامتجالا ةرودلا مقر
 ةصنم OPع( نيال نوا  عامتجالا ناIم 2022

 )موز

  pm – 7:00 pm 6:00 عامتجالا تقو   م 2022 سطسغأ 11 قفاوملا ه1444 مرحم 13 عامتجالا خــــVرات

  روضحلا

 بصنملا وضعلا

 ةرادإلا سلجم سrئر مشاهلا دمحم تnب لمأ .د -1

 ةرادإلا سلجم سrئر بئان سرافلا زvVعلادuع نب دمحأ .د -2

 ةرادإ سلجم وضع راجن فسوي نب مزاح .د -3

 ةرادإ سلجم وضع <%�يبهر �دuع نب ~Oهز .د -4

 ةرادإ سلجم وضع يدماغلا دمحم نب حلاص .د -5

 ةرادإ سلجم وضع ه5قف <�ع نب �rع .د -6
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 ةرادإ سلجم وضع يدماغلا <�ع تnب كالم .د -7

 ةرادإ سلجم وضع ي~Oطملا عزاف نب داؤف .د -8

 نورذتعملا

 ةرادإ سلجم وضع د5يعلا دمحم تnب ءافو .د -9

 ةرادإ سلجم وضع لضفلا �دuع نب دجام .د -10

 لاملا %~�مأ ب9ذ لا دعس نب باهولادuع .د -11
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 رارقلا ع�ضوملا م
  

 عامتجالا %$حم دامتعا .1
%>اثلا(

>(. 
 

 .عامتجالا ةدنجأ ضارعتساو ، مشاهلا لمأ .د لuق نم روضحلا� ب5ح�Oلا مت
 .دشرملا يراشم ذاتسألا د9دجلا ~Oتركسلا� ب5ح�Oلا متو
 

 متو ،ة5ملعلا ةلجملل د9دجلا ¡ انلل ت�Vصتلا مت ث5ح( .ءاضعألا نم قباسلا عامتجالا %$حم دامتعا مت .1
 )ه� مهلوبقو ،ت�Vصتلا ةحص� دروبلا سلجم دافأو ت�Vصتلا ةقV£ط ضارعتسا

%ª طاقنلا ضع� �ع ظفحت هل نأ� <%�يبهر ~Oهز روتكدلا فاضأ .2
 :<و الا ةلجملا صخت <��لا قباسلا %$حملا <

 .د9دجتلل ةل�اق تاونس ٤ د9دجلا رV£حتلا سrئر عم دقاعتلا ةدم نوكت نأو ،د9دجلا ¡ انلا %~�يعتب ت�Vصتلا -
لعو -

±
%ª طاقنلا ەذه د9دحت مت²س هنأ� ،لمأ ةروتكدلا تق

 ¡ انلا دقع ةدوسم شاقن لجأ نم ،بV£ق عامتجا <
 .رV£حتلا سrئرب ةصاخلا ل5صافتلا د9دحتو ،د9دجلا

 نم ة5ساسألا ةحئاللا دامتعا .2 
 عاطقلا ة5منتل <%�طولا زكرملا
 <¶µر ~Oغلا

 زكرملا نم مدقملا د9دجلا قسnلا �ع ةم9دقلا ةحئاللا عفرت نا �ع قافتالا متو ةحئاللا داوم ءاضعألا شقان -
 ةشقانم ه5ف مت ث5ح" 2022 ماعلل ة5مومعلا ة5عمجلا %$حم قافراو ،<¶µ£لا ~Oغ عاطقلا ة5منتل <%�طولا
 ."اهدامتعاو ة5سrسأتلا ةحئاللا
%ª مهتيقحأو ،ةلماعلا ة�Vضعلا نع شاقنلا مت -

 سلجم ة�Vضع نا قافتالا متو ،ةرادإلا سلجمل مامضنالا <
%ª هتشقانمو ط¡¼لا اذه ة�اتكو ،<¶صلا ردا«لا نم ةثارولا� %~�صتخملا �ع ة$تقم نوكت نا بج9 ةرادإلا

> 
 .مداقلا ة5مومعلا ة5عمجلا عامتجا
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 :~Oياعملا ضع� شاقن مت   تا5عمجلا م5يقت ~Oياعم 
%ª باسح ة5عمجلل دجوي :<½وطتلا لمعلا -1

%ª ل5جسÀلا هلالخ نم لماعلا وضعلا عيطتس¾ ،ع�طتلا ةصنم <
> 

 .ع�طت تاداهش �ع لوصحلاو ،ة5عوطت صرفلا
%ª ةكراشملل دروبلا ءاضعأ لمأ.د تعد -2

%ª ةكراشملاو ،ة5عمجلا لصاوت لئاسو <
 ،مارجتسÂاو ��VOت ةصنم <

%>ارهزلا دمحم ذاتسألا عم قافتالا مت هنا تحضوأو
%>و�ÃOلإلا ة5عمجلا عقوم ممصم( <

 نم ددع ¡¼nيل ،)<
 لمعل عيجشÀلا لجأ نمو "ىوتحم" Åا جاتح9 دمحم ذاتسألا نÃل ،ويد5فلا عطاقمو ةV£هشلا تادV£غتلا
 .ة5عمجلا ءاضعأ نم كراش¾ نمل ة5عوطت صرف كانه نوك5س ،ىوتحملا

%ª ةكراشملل عيمجلا ~Oهز .دو لمأ.د  تعد -3
 ةروشnملا تالاقملا ددع نأ ث5ح ،ة5ملعلا ةلجملل تالاقملا لاسرا <

ª%
%ª لاقم Å 25ا جاتحنو ،طقف 5 وه 2022 نم لوألا فصنلا <

 .ةنسلا <

=>ارولا داشرإلاو ة5عوتلا ةنجل -1  ة5عمجلا ناجل 
 ه5قف ا5لاح ةذاتسألا فا¡ Èب ،ع�طتلا مسق اهتحت جردنVو ،ه5قف �rع .د اهسأري :<

  )<½انملا دمحم.د فا¡ Èب ( ة5ملعلا ةنجللا اهتحت جردنVو ، يدماغلا حلاص .د ةسائرب ،<%�هملا ر�Vطتلا ةنجل -2
 مسق و  )ة²uشم ةزvVع.د فا¡ Èب ( ةµ5£علا ةلجملا مسق اهتحت جردنVو ،<%�يبهر ~Oهز.د ةسائرب :ة5مالعإلا ةنجللا -3
 .)ي~Oسملا بVnز .د فا¡ Èب( ةلجملا عقوم
 .راجنلا مزاح .د ةسائرب ة5ثارولا ل5لاحتلا ةنجل -4
 .عــــÃ£Vلا نازوف .د ةسائرب ، حئاوللا ةنجل -5
 مهل ة9دV£ب ة¡¼Â لمعو دماحلا دمحم .د ةسائرب :%~�لماعلا ءاضعألا ددع ةداvVل( ة�Vضعلا ةنجل ثادحتسا مت -6
 ) ةصصخم ةV£هش
 .ةمئاوملاو ،~Oياعملا رومأ زاجنÊو ةع�اتمل ،يدماغلا كالم .د ةسائرب ،ةدوجلا ةنجل ثادحتسا مت -7
%ª ضرعتس اهنأ ، لمأ.د تفاضأ

 .ناجللا ةل5Iه مداقلا عامتجالا <
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  ة5ثارولا ةروشملا ةصنم 
 )باهولادuع .أو لمأ.د (

  مداقلا عامتجالل ةطقنلا ەذه ل5جأت مت

%ª ءاعµرألا مداقلا عامتجالا دعوم مداقلا عامتجالا 
 موز ةصنم �ع اءاسم ة¡ اعلا Åا 9 ةعاسلا نم سطسغأ 17 ءاعµرألا موي <

 .د9دجلا ¡ انلا عم دقعلا ةدوسم شاقن لجا نم
  .عامتجالا لuق عالطالاو اهتءارقل ءاضعألا عيمجل ل5م9إلا� ةدوسملا لاسرا ةداعإ متي فوسو


