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 هحضر جلسح

وذنك فً لاعح  00:22فً تًاو انساعح  20/20/0202انًُعمدج ٌىو انثالثاء انًىافك  5/0202يذضس جهسح انًجهس انثهدي زلى 

 .لسى انهُدسح

 :الحضور

 لائى تاالعًال- يصطفى سهٍم يذايٍد زئٍس- ساند يذًد دًداٌ اغثازٌح

 َائة ثاٌ- اًٌٍ سهًٍاٌ جثازٌٍ َائة أول- يصطفى ادًد غهٍىٌ

 عضى- ادًد صمس اغثازٌح عضى- تالل اتساهٍى اغثازٌح

 عضى- يذًىد لاسى سهٍم اغثازٌح عضى- فٍصم ظاهس يذاجُح

 عضى- ساند ياجد يذايٍد عضى- يسواٌ ساند يذاجُح

 عضى- زٌاض جًال يذايٍد عضى- سالو تىفٍك يذايٍد

 

 :وتوشاركح كل هي

 انًستشاز انمضائً- يصطفى ادًد لثالوي يذاسة انثهدٌح- تىفٍك يذًد لسياٌ

 

 :الغياب

 عضى- زايص يذًىد جاتس عضى- يذًد صثذً جثازٌٍ

 عضى- عهً ادًد يذاجُح عضى- كًال يذًد اغثازٌح

 يساعد زئٍس انثهدٌه- َاصس ساند اغثازٌه يسلة انثهدٌح- زفعت ادًد يذاجُح

 يدٌس يكتة زئٍس انثهدٌح- طاهس زجا يذايٍد
 

 

 :جدول االعوال

 . تُاء عهى طهة وشازج انداسهٍح 0202انًصادلح عهى يٍصاٍَح انثهدٌح نعاو  1.

 

 :هجرى الجلسح

  

تسى هللا انسدًٍ انسدٍى وانصالج وانسالو عهى سٍد انًسسهٍٍ سٍدَا يذًد وعهى انه  " افتتخ انجهسح زئٍس انثهدٌح تانثسًهح لائال

 " وصذثه وسهى

 



   

  

 

 . تٌاء علي طلة وزارج الداخليح 8202الوصادقح علي هيساًيح الثلديح لعام  1.

 

 : التسح زئٍس انثهدٌح انًصادلح عهى انًٍصاٍَح تُاء عهى تىصٍح وشازج انداسهٍح عهى انُذى انتانً 

كٍف تفسس األدازج عدو انجثاٌح  " لثم انتصىٌت وانًصادلح عهى انًٍصاٍَح تذدث انسٍد فٍصم يذاجُح سائال

ذا كاٌ انثدٌم فً دانح عدو ويا0 شٍكم تعد سًسح اشهس فمظ يٍ انًصادلح عهى انًٍصاٍَح  02220222تًثهغ 

 "شٌادج انًُذح ؟

 . اجاب عهى ذنك األر يصطفى غهٍىٌ اَه دسة انجثاٌح هرا انشهس سىف ٌتذمك انًثهغ انري سجم فً انًٍصاَثح

تعد تعدٌهها دسة األتفاق يع وشازج  2010  عاو ثى لاو انًجهس انثهدي تًُالشح يثُى انًٍصاٍَح انًمتسح نًٍصاٍَح

 .  ( ضس انجهسح جصء ال ٌتجصأ يٍ يذضس انجهسحيذ) انداسهٍح 

 : فصوخ الي جاًثه كل هي, الويساًيح للوصادقح   ثن عرض رئيس الثلديه هشروع

انشٍز ساند يذًد 

 دًداٌ

يصطفى سهٍم 

 يذايٍد
 سالو عٍاش يذايٍد

يسواٌ ساند 

 يذاجُه

ادًد ساند 

 صمس

 اًٌٍ سهًٍاٌ جثازٌٍ 
يذًىد سهٍم  

 اغثازٌح

يصطفى ادًد  

 غهٍىٌ
   ساند ياجد يذايٍد

 : وصوخ ضد هشروع الويساًيح 

زٌاض جًال 

 يذايٍد

تالل اتساهٍى 

 اغثازٌح

  

 : واهرٌع عي الرصويد

 فٍصم ظاهس يذاجُه

  . وتهرا َانت انًٍصاٍَح عهى انًصادلح تُاء عهى طهة وشازج انداسهٍح

  

 
 0: االيتُاع 0: ال 9:َعى :انتصىٌت
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