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فٙ انجذاٚخ الثذ يٍ اثذاء انشكش انٗ كم انجٕٓد انًجزٔنخ يٍ اعضبء ٔحذح انشٚبضخ انجبيعٛخ رذسٚسٛٙ 

ٔسٔؤسبء االلسبو يٍ خالل رظبفش .. ٔانذعى انز٘ َزهمبِ يٍ انعًٛذ ٔيعبَٔٙ انعًٛذ. ٔيذسثٛٙ انعبة

.. انجٕٓد يجزًعخ نًب رحممخ ْزِ االَجبصاد 

 يصطفٗ يحًذ  )ثعذ حصٕل انطبنت .. انفٕص ثبنًشكض األٔل فٙ ثطٕنخ انجبيعخ ثبنشطشَج

يٍ لسى انهغّ االسجبَٛخ عهٗ انجطٕنخ، ٔفٕصِ عهٗ ثطم انعشاق سايٙ أحًذ يٍ كهٛخ  (سشٛذ 

... انطت 

 
 

  ثجطٕنخ انجبيعبد نهفشاد االٔسظ ثبنًشكض االٔل  (يصطفٗ يحًذ سشٛذ)فٕص انطبنت 

  حصٕل فشٚك انطبنجبد ثكشح انًُضذح عهٗ ثطٕنخ انجبيعّ ثكشح انًُضذح، انطبنجخ

 .يٍ لسى انهغخ انكشدٚخ (فشيٛسٛك يحًٕد)

  ِحصٕل فشٚك انطبنجبد عهٗ ثطٕنخ انجبيعّ ثكشح انسهخ نهسُخ انثبَٛخ عهٗ انزٕانٙ ثعذ فٕص

 ....عهٗ فشٚك افٌُٕ فٙ انًجبساح انُٓبئٛخ

  يٍ لسى انهغّ االسجبَٛخ عهٗ انًشكض انثبَٙ فٙ ثطٕنخ  (سجبد عهٙ يحٙ)حصٕل انطبنت

 ...انجبيعخ ثكشح انًُضذح

    صعٕد فشٚك كشح انمذو انٗ انًجبساح انُٓبئٛخ ثعذ فٕصِ ثكم انًجبسٚبد، ٔانزٙ سزمبو ٕٚو

 .. عهٗ يالعت انجبدسٚخ23/1/2014



 
 

 
انصٕسح رجٍٛ فشٚك كهٛخ انهغبد ثكشح انمذو يع اعضبء انٓٛئخ انزذسٚسٛٛخ لجم خٕض انًجبساح 

 .  انُٓبئٛخ

 

  انزٙ ٔصم انًجبساح انُٓبئٛخ فشٚمٛٙ لسى انهغخ  (انخًبسٙ )البيخ ثطٕنخ االلسبو ثكشح انمذو

 ...االسجبَٛخ ٔلسى انهغخ انفبسسٛخ

  البيخ يجبسٚبد َزشٛطٛخ ثكشح انمذو ثٍٛ اعضبء انٓٛئخ انزذسٚسٛخ كم ٕٚو خًٛسٕاخشْب

 .انًجبساح انزٙ الًٛذ ثٍٛ فشٚمٙ اسبرزح لسى انهغخ انزشكٛخ ٔاسبرزح لسى انهغّ انشٔسّٛ

  3-4انحصٕل عهٗ انًشكض انثبَٙ ثكشح انمذو ثعذ خسبسرّ انًجبساح انُٓبئٛخ ثضشثبد انجضاء 

 ٔحصٕل انالعت اثٕ رسغبص٘ شبٚع يٍ كهٛخ انهغبد عهٗ نمت ْذاف انجطٕنّ



  حصٕل انالعجبٌ يصطفٗ عجذ سثّ كبحسٍ العت ، ٔانالعت طبنت عهٙ حسٍٛ ٔافضم

 .يذافع يٍ كهٛخ انهغبد

 2/2/2014البيخ دٔسح انخًبسٙ نهطالة انًشحهخ االٔنٗ حصشا ٕٚو االحذ انًصبدف. 

 
انصٕسح نفشٚمٙ لسى انهغخ االسجبَٛخ ٔلسى انهغخ انفبسسٛخ ٚزٕسطٓى انسٛذ حٛذس يٍ لسى انهغخ 

. و احًذ طّ سبنى، د.و عالء حسٍٛ حكى أل، و.و حٛذس يٍ لسى انهغخ االسجبَٛخ ٔو.االسجبَٛخ ٔو

اسًبعٛم لبسى جًٛم يسإٔل ٔحذح انُشبط انشٚبضٙ ٔانفُٙ ، يذسة االنعبة خبنذ عجذ انشحًٍ 

.  حكى ثبَٙ

 

 البيخ انٕحذح انشٚبضٛخ نكهٛخ انهغبد انًٓشجبٌ انسُٕ٘ انٙ رى ثشعبٚخ عًٛذح كهٛخ انهغبد 

انز٘ رخههّ البيخ انًجبساح ... ٔثحضٕس انًهحك انثمبفٙ نهسفبسح االٚشاَٛخ (د سٕسٍ فٛصم.و.أ)

انُٓبئٛخ اللسبو انكهٛخ ثٍٛ فشٚمٙ لسًٙ انهغخ انفبسسخ ٔلسى انهغخ االسجبَٛخ انزٙ اَزٓذ ثفٕص فشٚك 

 انصٕسح نفشٚمٙ لسى انهغخ انفبسسٛخ ٔاالسجبَٛخ.(1-3)لسى انهغخ االسجبَٛخ ٔثُزٛجخ 



 انصٕسح نعًٛذح كهٛخ انهغبد ٔانًهحك انزمبفٙ االٚشاَٙ ٚمٕيبٌ ثزٕصٚع انجٕائض عهٗ انالعجٍٛ يٍ 

. شزٖ.طهجخ انمسًٍٛ ٔثحضٕس سٔؤسبء االلسبو ٔيعبٌٔ انعًٛذ نهشإٌٔ االداسٚخ د

 

 
سٕسٍ فٛصم رمٕو ثأْذاء انًهحك انثمبفٙ االٚشاَٙ ْذٚخ رزكبسٚخ . انصٕسح نعًٛذح كهٛخ انهغبد د

. ثبسى ٔحذح انشٚبضخ انجبيعٛخ  كهٛخ انهغبد



  حصٕل فشٚك كهٛخ انهغبد نهجٍُٛ ٔانجُبد عهٗ انًشكض انشاثع ثجطٕنخ جبيعخ ثغذاد ثفعبنٛخ

ئر حصم انالعت حسٍ عجذ انكشٚى يٍ لسى انهغخ انشٔسٛخ عهٗ يذانٛٛزٍٛ .انسبحخ ٔانًٛذاٌ

 يزش، ٔنطبنت إَس لسى انهغخ انشٔسٛخ عهٗ 1500يزش 3000ٔفضٛخ ٔرْجٛخ ثفعبنٛزٙ 

ٔانطبنت جالل عهٙ يٍ لسى انهغخ انفشَسٛخ عهٗ انًذانٛخ ..يذانٛخ فضٛخ ثفعبنٛخ سيٙ انشيح

 . يزش200انفضٛخ ثسجبق 

 

 
 

يذسة االنعبة خبنذ            - و احًذ طّ سبنى .اعضبء ٔحذح انشٚبضخ انجبيعٛخ يٍ انًٍٛٛ و

 و عالء حسٍٛ.و-  اسًبعٛم لبسى  . د-  عجذ انشحًٍ 

 


