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 عامتجالا خيراتو تقو   2020 ربمسيد 30 ،ًءاسم 1:00 عامتجالا ناكم Webex جمانرب – دعب نع

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج
 "توق"

 ةيعادلا ةهجلا
 عامتجالل
 

ربمسيد 2020  رضحملا ةباتك خيرات 30 

  "توق" يهاقملاو معاطملا ةيعمجل مومعلا سلجم
 روضحلا

 مسالا بصنملا

  دوعس لٓا دلاخ نب لعشم ريمألا ومس "توق" يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةرادإ سلجم سيئر
 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةرادإ سلجم سيئر بئان
 يضاقلا زيزعلادبع نب دمحأ سدنهملا "توق"

 يدوماعلا دمحم نب ءالع ذاتسألا "توق" يهاقملاو معاطملا ةيعمجل يلاملا فرشملا

 زامجلا زيزعلادبع نب ميهاربإ سدنهملا سلجم وضع

 ةعيبرلا دمحم نب نسحملادبع سدنهملا سلجم وضع

 شيودلا دمحأ نب هللادبع سدنهملا سلجم وضع

 غيورلا يلع نب دمحم سدنهملا سلجم وضع

 اضر يلع  هللادبع نب دمحم ذاتسالا سلجم وضع

 دشار وبأ نمحرلادبع نب ديلو ذاتسألا سلجم وضع

 مليوسلا نمحرلادبع نب يناه ذاتسألا سلجم وضع

 يدوشرلا يلع نب هللادبع ذاتسألا سلجم وضع

 بايغلا
 ةلازغ وبأ روكش نب يمار سدنهملا سلجم وضع

 يدماغلا دمحم نب دلاخ ذاتسألا سلجم وضع

 ديعسلا دمحأ نب دلاخ ذاتسألا سلجم وضع

  لذعلا هللادبع نب دوعس ذاتسألا سلجم وضع

 ملعملا دمحم نب دمحم ذاتسألا  سلجم وضع

  يدماغلا دمحم ذاتسألا سلجم وضع

 ركاش دمحم نب لصيف ذاتسألا سلجم وضع

 نازوفلا هللادبع نب فاون ذاتسألا سلجم وضع

 ضايرلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم
 مينيغملا ميهاربإ نب لعشم ذاتسألا ضايرلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم بودنم
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 عامتجالا ةدنجأ

 تالاقتسا يف تبلاو ةيساسألا ةحئاللا دونب يف رييغتلا دامتعال ةيداع ريغ ةيمومع ةيعمج عامتجا دقع مت
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 عامتجالا صخلم

 تايصوتلا مقر

1 

 يف يونس كارتشا عفد :أ ٢ دنبلا :ةنماثلا ةداملا[ نم رييغتلا :ةيساسألا ةحئاللا دونب يف رييغتلا •
 هرادقم ةيعمجلا يف يونس كارتشا عفد :أ ٢ دنبلا :ةنماثلا ةداملا[ ىلا ]لاير ٢٤٠٠ هرادقم ةيعمجلا

 .]لاير ١٠٠،٠٠٠
 .ةيعمجلا داريإ ةدايز :ببسلا •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت :تيوصتلا •

2 

 يف يونس كارتشا عفد :أ ٢ دنبلا :ةعساتلا ةداملا[ نم رييغتلا :ةيساسألا ةحئاللا دونب يف رييغتلا •
 هرادقم ةيعمجلا يف يونس كارتشا عفد :أ ٢ دنبلا :ةعساتلا ةداملا[ ىلا ]لاير ٢٠٠ هرادقم ةيعمجلا

 .]لاير ٢٤٠٠
 .ةيعمجلا داريإ ةدايز :ببسلا •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت :تيوصتلا •

3 

 سلجم ىلع بجي :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا[ نم رييغتلا :ةيساسألا ةحئاللا دونب يف رييغتلا •
 نوكي نأ .١ :هيف ةيتآلا طورشلا رفاوت نم ققحتي نأ ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نييعت لبق ةرادإلا

 نأ .٤ .ةنس ٢٥ نع هرمع لقي الأ .٣ .ًاعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نا .٢ .ةيسنجلا يدوعس
 الأ .٦ .يرادإلا لمعلا يف تاونس )...( نع لقت ال ةربخ كلتمي نأ .٥ .ةيعمجلا ةرادإل ًاغرفتم نوكي
 بجي :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا[ ىلا ])هاروتكد /ريتسجام /ةيعماج /ةيوناث ( نع هتداهش لقت

 :هيف ةيتآلا طورشلا رفاوت نم ققحتي نأ ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نييعت لبق ةرادإلا سلجم ىلع
 ٢٥ نع هرمع لقي الأ .٣ .ًاعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نا .٢ .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ .١

 .يرادإلا لمعلا يف نيتنس نع لقت ال ةربخ كلتمي نأ .٥ .ةيعمجلا ةرادإل ًاغرفتم نوكي نأ .٤ .ةنس
 ])ةيعماج( نع هتداهش لقت الأ .٦

 .يذيفنتلا ريدملا تافصاوم ديدحت  :ببسلا •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت :تيوصتلا •

4 

  .طايتحالا ءاضعألا ةمئاق نم مهناكم ٦ لالحإو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ٤ ةلاقتسا ىلع ةقفاوملا
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .نازوفلا هللادبع نب فاون /ذاتسألا ةلاقتسا ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .يدوشرلا يلع نب هللادبع /ذاتسألا ةلاقتسا ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .دشرملا حلاص نب ماشه /ذاتسألا ةلاقتسا ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .مجنملا حلاص نب هللادبع /ذاتسألا ةلاقتسا ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .ةلازغ وبأ روكش نب يمار /سدنهملا لالحا ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .اضر يلع هللادبع نب دمحم /ذاتسألا لالحإ ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .دشار وبأ نمحرلادبع نب ديلو /ذاتسألا لالحإ ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .مليوسلا نمحرلادبع نب يناه /ذاتسألا لالحإ ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .ديعسلا دمحأ نب دلاخ /ذاتسألا لالحإ ىلع تيوصتلا مت •
 .عامجإلاب ةقفاوملا تمت .يدماغلا دمحم نب دلاخ /ذاتسألا لالحإ ىلع تيوصتلا مت •


