
 الجيهررية الهونسيةة
وز رةة اشؤونة اجحلسيةة

 بلدرية اغنادة
جلنية ادورةة الجيسدريةةة
ةة2020ةجه نة12بلارريةةةة2020اننيةةة اثاوسيالدورةة الادريةة

ة
ة اجلللقة2018 ااةةة09 ؤرخة سةة لة2018اننيةةة29 امقاوهنة األاألسةعددةة ملتساتةةعجالةبةةةةةة

 اىة ا يةةةة اجهجوة تبناءةعلىة الأللدعاءوةةةاةالجللسة ابلدا انظامة اد خلبجللية الجاعاتة اجحلسيةوةة
:ةوىه ةونوةةة2020ةجه نة09بلارريةةة508 اىةةة499عددة مةة عتاءة اجللسة ابلداة ححةة

 الادريةةالدورةةةالدورةةة اللنية الجيسدريةةةبدعه كمةالمدررسسةبلدرية اغنقادةةةةرلشرفوةبلدةةةةةةةة
 ة اثاوسيعلىة اناعيةةة2020ةجه نة12ة الجليرهمةةةاكوةذةة2020الجللسة ابلداةاننيةةة اثاوسي

وةالىجسية اجهوهوة ارجاءة احتهرة سة اجهعدةوة اجكانة اجشارة اسيجاةة.بجمرة ابلدريةةة ناء وة اننصةة
.ة عاله

ة  للحة اللنية انسدةوهر ادرمة الاشقةررسسة اجللسة رحباةباانادةة عتاءة اجللسة ابلداةةةةة
ةةوة اجه طنسمة احاوررمة اجدوسة اجللجعوة انادةة الجدةوة جثلسةةةة احاوررمةحنبةبطاقية احتهر

ودعه يمةالبد ءة قلر حا يمةة طارة اللنيةة اجلجثلة سة ادورةة الجيسدريةالدورةة الادرية اثاوسيةةة مد ا
:ةا س كوة الحظا يمةوة اوحة الدخالتةة

 مةققليةعددةةةعتهة اجللسة ابلداة لبر ةعمة أللساروة دخلة انسدةبهبكرةبمةخلسييةة-
 احاوررمةوةدعاة اىةورورةةعمدةةجلنية عة امقارجسمةعلىة هألليةجا عة ارحجيةبااغنادةةوة الباححة سةة

شغالة اجم عة امسامةبياة جاةدعاة اىة لحةة كهواتة الهألليةباعلبارةوجهدةعررتيةودة كهواتة ا
.ةوة الجلةعلىة هأللية اجثالةةة اطرققاتة اجبر ليةبجثالة اليسئية الجر وسي

 ايسلهراةبااحاجةعجدةة النارحيةدعاة اىةبر ليةحجليةوظا يةبجدرنية النارحيةوة ه سرة ايةةة-
ة احيرةوة الرفةوة اشاحنيةاللدخلةوة ز اية رومة اينداة جاةطاابةبدعهةة اشر ية الهونسيةالكيرباءةة

وة اغازةبنساوية حهلة يربارسةباالنارحيةة
 رومة اينداةبحا مةوة وا يةعددة مةةةألاألسة انهردةطلبةبر ليةحجليةوظا يةوة ز اي-

.ة احاوراتةوة صالحةومقاطة نهررةعجه س
 نارلةعمة الة قلر حاتةألابمية نياة حد ثةألاحيةالجمقاو سمةة جاةوههةة:ة حجدة احاجة حجد-

ال ر اة بارةةعمة اجنا مةةابةباخلسارة  ا مةبلسدةةة بلحنمةخد اتة انظا يةوة الناريةباابسئيةوةط
رمسةجر رة ؤألناتة اننسيةة الااةبا ر اة بارة اتساوةرللجدة  ر اياةبمربة مةة اتساوةوة نة حدةألا



ويية احسةةبأ نكمة حدة اجه طنسمة جاةطلبة ر سمةعال اتة رورريةاجنعة الهالنةوةعال اتةقصةة
 اللاراةوة  امة اجدرألية البلد رسية جاةدعاة اىة الجلةعلىة ر سمة ررقةشبوةققارةاجااليةحاالتة الداةة

 جاةطلبة رلادةحلةالجه طمةججسلةبمةعجرةالموردةةة سة يهرة احشر تة انا ية سة انسصةةبنببة نا
علىةوظا ية الا عةبااغنادةةباالعلناءةةة امقارم نكنوةبااجاءة انااحةالشر بةوة انهرة اكيربارسةوةدعهةةة

.ةبنظا ية ايتاءة اد خلسةاللا ع
ةةة نلنرة اله سة  دةعلىة نظسصة ايتاءة اد خلسةالا عة ارحم-
.ة لحسة احاجة حجدةعجدةة اغنادةةدعاة اىة مردة الجلةاجه جيية اىرةة اجساهة اناربية-
ة17بلدةذاكة دخلةررسسة اجللسةاالجابيةعمة الدخالتةحسحة ووة مةبر ليةحجليةوظا يةرهمةةة
طلبة ه سرة لد تة مة ابلدراتة اجلاورةةاللدخلة سة  ثرة  ا مة جكنيةةوةألسلمةةبة مدمةةةجه نةو

.ة الر سمةعلىة ز اية رومة اينداةوةر عة انمقاطة انهد ءةة
 نالةبررسسة ايروةالشر ية الهونسيةالكيرباءةوة اغازةبلجالةانساوية هادة يربارسةوألسةة ال مةة

وررة الجه سةوةاللا لياة عة اله اةالدمةوجهدة نسةة النارحية جاة نة ابلدرية مهمةبنساويةشبكية الم
 يرباءةباابلدرية جاة ددة اىة اخسرة سةبلعة اجناألباتةرامة احراةعلىة انساويةبكلة اهألارلة  اةة
 سجاةرلخةققلية احتهرة قالةرجكمة اىة العلجادةعلىة الهعسية مةقبلة الجسعةوة عتاءة اجللسةخاصيةة

بجثالة اليسئية الجر وسية مدة مة ال نالةبااجيندسة اجكلصةبجر جليةةبا اننبيةايلحة اطرققاتة اجبر ليةة.
قةة  ثالة اليسئية الجر وسيةالحدردة نارة اطررقةةبااننبيةالهولساتة الاجلية مسة نياة لحة اطررقةبمق

 احا سةالجكسمة ه طنسمة مة المودةبااجاءة انااحةالشر بةة
النظرةوة اجنادقيةعلىة ناطقة الهألعةبجثالةةة جاة ووةألسلمة وا يةومطيةالدورةة الادرية اثاوسي

 اليسئية الجر وسيةة
 جاة طرقة اىةوجهدة شا لةخاصية ابناءةخارجة ثالة اليسئية الر بسيةرامة ألللد دة اجه طنسمةة
المسامةبلجسعة اجر حلة امقاوهوسية اىة نة طاابيمة ر عةبنببةققلية اجناحيةباعلبارةوجهدىاةخارجة اجثالةة

.ةةحسيةرامةوجهدة لجلاتةألكاوسيةبياةوةورورةةوجياة اىة ثالة اليسئية الجر وسيةةوة ننيية ناطقة قال
ىاةةو هاكةققا حة ابلدريةباالنبسوةعلىة لة مةرتعةبمربة نماوة جساتة مة احطبةوةألسلمةرف
 سةصهرةةعدمة ال لثالةوة نة امتاءةعلىةىههة اجشا لة ابسئسيةرحسلناةعلىة ىجسية ر سمة ر مة احرسةة

طاابةبوة اجللسةعدردة اجر تة مة انلسة اجللنيةوة نةوجهدة اجر مة مةشاووة ذاللةةة ابلداة اها
.ةعدردة انلهباتة سةحنرةوة مقاو يةوة نيسهة امر ر تة ابلدري

بااننبيةالحد ثةألاحيةالجمقاو سمة مدة مة الجلةعلىة نيسهة اجملرحة سة هقعةألللناةبوة علر اةة
قعةباعلبارهة كانةعامةةوة نازوةعمقاراةوة ابلدريةأللد  عةعلىة اجه

  قادةررسسة اجللسةبلدمة نلسلةعررتيةودة الشغالة اجم عة امسامةبياةبلا عة ارحجيةباابلدريةة
 قرةبهجهدة شا لةبسئسيةولسلية اجساهة اناربيةرامة امسامةبدورراتة ر قبيةوة نلسلةخطاراة ااسيةةو



ةةبشبكية الطيسرة جاة  دة ووةةالجلاايسمة جاة نة احلة الهراةايه ة الشكالةركجمة سةربسة اجنطق
ألسلمة ال نالةبااجنؤواسمة اليهرسمةعلىة امطاوة انحسةالر سمة جرةشبوةققارةاللدخلةعندة الداةة

بلدة دخلة اشر ية اهطنسيةالأللغاللةوة هزرعة اجساهةبلدةةة سجاةرلخة صالحة اطرققاتةة.ةبااحشر تة انا يةة
احة اشر ية قانة اجمقاواسمة اجلدخلسمة لم سمةةعجلساتة انساويةوة الموردة قاووةبلدة الننسقة عة نا

ره اةاسكهنة الصالحةواجعةةة90باالصالحة سة جلةة
وةبااننبية اىةققلية العلناءةباانظا يةد خلة ايتاءةبلا عة ارحجية نسلمة ال نالةباامقارمةعلىة عجالةة

.ة انظا يةوةدعه وةالد ركةىههة الخالالت
ة

 . ناء ة ار بليودة اناعيةة مةخلمة اللنيةووةبلدة الولياءة مة اردودةة
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