َششح شٓش يب7102 ٕٚ
 ثذأد ٕٚو انسجذ انًٕافق  6يب ٕٚاأليزحبَبد انعًهٛخ نهفصم انذساسٗ انثبَٗ نهعبو
انجبيعٗ  7102-7106ثكهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثُ ٔ ٍٛقذ رفقذ األسزبر انذكزٕس َبدس
يحًذ يشجبٌ عًٛذ انكهٛخ ٔ ثشفقزّ األسزبر انذكزٕس أحًذ سعذ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انزعهٛى ٔ انطالة سٛشاأليزحبَبد ٔ أَزظبيٓب.
 أَشطخ يشكض انهٛبقّ انجذَٔ ّٛانشٚبضّ نهجًٛع ثبنشٚبضٛخ ثٍُٛ

 ركشٚى األسزبر صالح يحًذ عجذِ نجهٕغّ انسٍ انقبََٕٗ نهًعبش ثبنشٚبضٛخ ثٍُٛ

شٓذ األسزبر انذكزٕس َبدس يشجبٌ عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثُ ٍٛحفم ركشٚى األسزبر/
صالح يحًذ عجذِ يذٚش عبو يكزجخ انكهٛخ ،نجهٕغّ انسٍ انقبََٕٛخ ٔانز٘ أقٛى ثبنًكزجخ ٕٚو
األحذ انًٕافق  7102/5/2ثحضٕس األسزبر انذكزٕس يحًذ عجذ انحًٛذ ثالل ٔكٛم انكهٛخ
نهذساسبد انعهٛب ٔ انجحٕس  ٔ ،األسزبر انذكزٕس حس ٍٛعجذ انسالو ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
انًجزًع ٔ رًُٛخ انجٛئخ ٔ االسزبر انذكزٕس يحًذ عجذ انعضٚض ساليخ أسزبر ثقسى رذسٚت
األنعبة ٔحشذ يٍ أعضبء ْٛئخ انزذسٚس ٔ انعبيه ٔ ٍٛانعًبل ثبنكهٛخ.
ٔأكذ انعًٛذ ف ٙكهًزّ خالل انحفم ،أٌ ْزا انزكشٚى إلعالء قًٛخ انٕفبء ٔاالَزًبء ٔرقذً ٚشا
نًٍ ثزل انجٓذ ٔانعطبء ف ٙانعًم؛ ٔ ٔجّ األسزبر انذكزٕس ثالل انشكش نألسزبر صالح عهٗ
جٕٓدِ طٕال يسٛشح عًهّ فٗ انكهٛخ،كًب أشبد انذكزٕس حس ٍٛثًب قذيّ األسزبر صالح يٍ
عًم خالل سحهخ عًهّ ثبنكهٛخ  ،يزًُٛب نّ دٔاو انصحخ ٔانزٕفٛق.

 رٕقٛزبد دٔساد انزشثٛخ انعسكشٚخ ثجبيعخ االسكُذسٚخ اثُبء اجبصح اخش انعبو انذساسٗ
ٔ 7102انزقذٚى ٚزى ثعضثخ سعذ ايبو انًذُٚخ انجبيعٛخ طبنجبد ثسًٕحخ يٍ ٕٚو االحذ
7102/5/2
دٔسح انزشثٛخ انعسكشٚخ اججبسٖ عهٗ طهجخ انسُخ االٔنٗ

 انجقبء هلل ٔفبح األسزبر /صالح يحًذ عجذِ يذٚش عبو يكزجخ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ
ٕٚو انجًعخ انًٕافق  07يب7102 ٕٚ

 ثذأد ٕٚو انسجذ انًٕافق  71يب ٕٚاأليزحبَبد انُظشٚخ نهفصم انذساسٗ انثبَٗ نهعبو
انجبيعٗ  7102-7106نطالة كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثُ ٔ ٍٛقذ رفقذ األسزبر انذكزٕس
َبدس يشجبٌ عًٛذ انكهٛخ ثشفقزّ األسزبر انذكزٕس أحًذ سعذ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔ
انطالة أَزظبو سٛشاأليزحبَبد ٔ األطًئُبٌ عهٗ انطالة فٗ انهجبٌ.

 رعقذ جبيعخ االسكُذسٚخ يؤرًشْب" انزكبيم انًعشفٔ ٙاالثزكبس :طشٚقًب نهزقذو "خالل
انفزشح يٍ  72إنٗ  72سجزًجش  7102ف ٙإطبس االحزفبل ثبنٕٛثٛم انًبس ٙنجبيعخ
االسكُذسٚخ ٔ اسزًشا ًسا نزأصٛم ْزا انًعُٗ ث ٍٛكم رخصصبد انجبيعخ عهًب ً ثأٌ أخش
يٕعذ نزقذٚى األثحبس نهًؤرًش ٕٚو  10يبٕٚ

