الجيهررية الهونسية
ؤز ررة الشؤنة اجمحسيةؤة السيية

بحدرية اغنادر

حنية ادؤررة الجيسدرية

احدؤررة الادرية اثااثيةاننية2021ةةبلاررية30ة ه نة2021ة
ة
ةةةةةةعجالةبملتسااة امقاوهنة األاألسةعددة 29ةاننية2018ة ل شررة سة09ة ااة2018ة اجللحقة
بجلحية الجاعااة اجمحسيةؤة انظامة اد خحسةاحجلحسة الحدا ةؤةبناءةعحىة الأللدعاء اة اجه و رة اىة ا ية
عتاءة اجلحسة الحداةعددة مة679ةبلاررية17ة ه نة2021ةىذ ةوصو:ةة
ةةةةةةؤةبلدة رللرفة ررسسةبحدرية اغنقادرة بدعهتكمةالمد ة جانية ادؤررة الجيسدرية الدؤررة الادرية
اثااثيةاحجلحسة الحدا ة اننية 2021ة ة ؤةذاك ة رهمة اربلاءة 30ة ه نة 2021ة عحىة اناعية اثاوسي
ةؤة انصفة ناء ةبجمرة الحدريةة.ؤةاىجسية اجهضهعة ار اءة امتهرة سة اجهعدةة
ؤة اجكانة اجلارة اسيجاة عاله.ة
ؤةبناء ةعحىة إلعالمة اجه وةاحلجهمةعددة680ةبلاررية17ة ه نةة2021ةبدعهرة اجه انسمةتالهة إلعالنة
بلاررية23ة ه نة اجه وةاحع همةؤة اذاةرننةعحىة ووةوظر ةاحهضعة اصمسةؤة نعة اللجلااةتمة عد دة
أللجاررةاحللجسرةخاايةباادؤررةرلمة أللخر ياة مة هوعة اه بة ؤة كلبة الأللملال .ة
ةةةةة للحة الحنية انسدةوهر ادرمة الاشقةررسسة اجلحس ةعحىة اناعية اثااثية ناء ة ررلاةباانادرة عتاءة
اجلحسة اماضررمة ة ؤةبسمة اارة الحنية اجلجثلة سة ادؤررة الجيسدريةاحدؤررة الادرية اثااثيةؤةأللبة
تغسسرةاررميةعمدة الحنية مة رتهرراة اىة تخصسنة أللجاررةاحللجسرة مةوللة اجه انسمةرسيةاهرحة
تتقاومة اهضعة اصمسة اناتتةعمة ثا ية إلاابااة بتسرؤسة هرؤواةؤةادؤرةور رة مةؤ اسة اجننلسرة
اجنعة اللجلااةبلاررية23ة ه نة.ة
تمة لوظرة سة اجلار ااةرسيةتلسمةتلجسرةعددة 02ة أللجاررةؤةامةولحمىة لار ااةعلرة اصتمية
ارألجسيةؤة الرردة الاكلرؤوسةؤةاضمونة الستجار اة اجصارليةاجمترة الحنية لارك اة جاةرحس:ة
 خلارةبمةاال ةتمدمةبلكهوةضدة ارهة اياداةبمة اااحة اذا ة وقامةبغحقة الررقة اذاةرجرة بو.ةألسلمة الننسقة عةفروية لررسة الحداةبللحليةالولازة اجلحهب.ة
-وقاألمةة الهوس ةرسية قادة ووةتمدمةبجحفةاحبةرخصيةبناءةؤةبلدةعدرة حنااة انة

خرةردةتجثلة

سةاحبةر اة الحدريةؤة اصميةرسية نة رضوة لر ترة لليسي اةاهز ررة اصميةبررمة اللدةبسمة رضوة

ؤة ر ية اصمية الألاألسيةبماتمةةؤةبلدة الد ؤلةؤة انمقاشة تتقة العتاءة اماضررمةعحىة ر ألحيةؤز ررة
اصمية نة انةاياةبر تةتهألليةاجمرة اصمية الألاألسيةةؤة الألليناسةبر رياةوللة بد ءة ار ا.ة
تدخلة انسدةعجادةزرؤقةعتهة اجلحسة ط الاةباالدخلةإلز اية رؤمة اينداةبأؤالدةزرؤقةؤةبسمةررسسةاجلحسةبأووةبنلبةوقحية إل كاوسااة ز اية رؤمة اينداةتلمةخاللةرجالاة أللثنارسية عةاحبة لد اة
مة الحدرااة اجلاؤررةعحىة نةتكهنة اؤاهرااةبجدخلة اغنادرة مةوارسية نكمةبلسرةبهااعةؤةعحىة
نلهوة نكمةز ردة الكاراةؤ ة دخلة اغر بية مةوارسية نكمة اجهاداة اي ىس .ة
ؤةخلجنة الحنيةعحىة اناعية اثااثيةؤة انصفة ناء .
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