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  لقاا الللنة ااعللليق معااعل اايل ااطقل  اايال   قااعللل عاا

.ملفيل ق ل   نعل   قعللل ع  2020فب لع ل27بت معخل



يلللب نااا  للللتاااامعبيلللطةااا نيلفااايلللق ااا  للليقاااا م

لاشاا بعل ااالللباا اليال ااالللي(ل1000)لتأهياا ل طاا لشاا ب و

ملفااايل قااا ل  يااا للل عااا  ل2020 ااا م ل4-1بتااا معخل

.للااليللنطؤتط لتلاللطي م 



امشااااعل طاااا لاتاااا لتتاااااع تلا يق اااا تلللق اااا  ل

.ملفيل ق لللغ فع2020  م ل4لليق ميلبت معخل



لي  اعللق الللنة عللليق مععل يلن ئبل ت فظلللهيئاعلل

 ااا م ل5بتااا معخللنيقااا مللابتااا يلات اااقع لل ن طاااع

.ملفيل ق لللهيئع2020



معااااعضاااا عبعلللتتاااا ف تللليق"للنقاااا الللتي عناااايل ااااال "
" البيا"مل2020/10/7بت معخل



اعلإ   علدامةلتامعبيعل ة نياعل االبياال اال قا 

.م2020لب ع ل12لتت دلللطالكلبت معخل



إ   اااعلدامةلتامعبياااعل ة نياااعل اااالبياااال اااال قا اااعل

.م2020لب ع ل1٣إدلمةلللط لفقلبت معخل



إ   ااااعلدامةلتامعبيااااعل ة نيااااعل ااااالبيااااال ااااال قا ااااعل

.م2020لب ع ل14للق  طعللليق مععلبت معخل



إ   ااعلدامةلتامعبيااعل ة نيااعل ااالبيااال ااال قا ااع

.م2020لب ع ل15للتسقعقللليق مععلبت معخل



لقااا اللنة اااعللليق معاااعل اااالبياااال ااايل اااي دةل تااا فظل

14خلبتاا مع"ل  شاا ت"للط شاا تلللتااغي ةلاللطتق اا عل

.م2020لب ع ل



 نا  لللق اللنة عللليق مععل البياال ايل ساؤاليلللب

فاايلللااقط يلادلمةلللطشاا معيلاللتشااغي لاللتااي نع

.م2020إب ع ل15بت معخل"ل ش ا  ت"للةه تلللي  عل



ا للق الللتسقعقللليق ميلانقلللتة ازل ز اعلفيا 

.م2020لب ع ل2٣يقمان لبت معخل



اعلإ   علدامةلتامعبيعل ة نيعل البياال اال قا 

.م2020لب ع ل27لتت دلللطالكلبت معخل



علإ   علدامةلتامعبياعل ة نياعل االبياال اال قا ا

.م2020لب ع ل2٨إدلمةلللط لفقلبت معخل



علإ   علدامةلتامعبياعل ة نياعل االبياال اال قا ا

.م2020لب ع ل2٩للق  طعللليق مععلبت معخل



علإ   ااعلدامةلتامعبيااعل ة نيااعل ااالبيااال ااال قا اا

.م2020لب ع ل٣0للتسقعقللليق مععلبت معخل



لقااا ال ااا  ل بااا دملتلازلمةلللياااالللتي عااا لللق ااا  ل

لليقااااا ميلا  ااااا  لل  طااااا للفااااايل ااااا للل ااااا ا ل

.م2020  عقل4لل له علبت معخل



لقاااااا الللاااااااا  تلللطقا ااااااعل ااااااال  ياااااا ل ااااااا  تل

فاايلازلمةللك ااخ لل اااللل ز ااعل"لإتطاا م"للط ااقمعال

.م2020  عقل12في ا ليقمان لبت معخل



لقاااااا ال ااااااالفياااااا ا ليقماناااااا لللطسااااااتةالاإدلمةل

للط لفااااقلا ااااال علل نساااا لل ا اااا ل سااااؤاليل

.م2020  عقل1٣ ش ا  تلبت معخل



اعلإ   علدامةلتامعبيعل ة نيعل البيال ال قا 

.م2020عقنيقل2٩ الللتقييمللليق ميلبت معخل



لقااا الللنة اااعللليق معاااعل ااايل اااي دةلاييااا ل   ناااعل   قاااعل
ملفاايل قاا ل2020/ل7/٩لل عاا  للنتا اايللاللتيطياا يلبتاا معخل

.   نعل   قعللل ع  



لقاا الللنة ااعللليق معااعل اايل ااي دةلايياا لازلمةلللشااؤال
ملفاااايل قاااا لازلمةل2020/ل٨/٩للبناعااااعلاللق اعااااعلبتاااا معخل
.للشؤاللللبناععلاللق اعع



شااا ا ل يااا عي لاضاااقلبلل ااا  لتااا  ي ل"امشاااعل طااا ل 
"لقاا متقاااعمللك تشاا ملتللليق معااعلاتتنياا ل  ااقل لللي

 اطاالللاايتقم"بطش ميعلللهيئعلللي  اعللنيقا ملاشا يعل
ملل2020/٩/20بتاااا معخل"لللتااااقي ل تاااا  قللا ستشاااا مال

.فيل ق لللغ فع



شااااا ا لضاااااقلبلللا النااااا تللليق معاااااعل"امشاااااعل طااااا ل 
لنيقاا ملبطشاا ميعلللهيئااعلللي  ااع"لاتسااقعقه للكلخت انااي

 تاااااااا  قلل ختاااااااابلللااااااااايتقمل باااااااااللي ع ل للف عاااااااا ل"ا
.فيل ق لللغ فعمل2020/10/7بت معخل"لا ستش مال



معااااعضاااا عبعلللتتاااا ف تللليق"للنقاااا الللتي عناااايل ااااال "
" البيا"مل2020/10/7بت معخل



مل قا اااااعلفااااايلللتقياااااي"للطت ضااااا ةلللتي عنياااااعل اااااال
" البيا"مل2020/10/7بت معخل"للليق مي



ااايل"ل  اااعللك اااتال علللط لياااعللنطشااا معي"امشاااعل طااا ل 
فايلمل2020/10/1٣بت معخلازلمةلللشؤاللللبناععلاللق اععل

. ق لازلمةلللشؤاللللبناععلاللق اعع



يقدععللق الللنة عللليق مععل يل ي ليل ت فظلللهيئعلللس
مل2020/11/24لنطقلصااان تلاللطقااا عيولاللةاااقدةلبتااا معخل

 قاااا لللهيئااااعلللساااايقدععللنطقلصاااان تلاللطقاااا عيوفاااايل
.اللةقدة



تلل اات ال لم يل شاات ييل  فااعللل عاا  لاااقللللتتاااع 
بتاا معخلللتاايلتقل اا لللتشاا عي تلابيئااعللك طاا لللليق معااع

م2020/12/1



 معااعلزعاا مةلن ئاابلمئاايول ةنااوللادلمةلمئاايولللنة ااعللليق
 تطااالبااال باللناا لللط شااالا ااادل ااال   اا ال/لل  اات  ل

 دمةلاطالبال تطالبال ييالللضطال با/للنة عللنشي ل
م2020/12/1بت معخل(لتقاع للل  قز)للنة عللليق مععلبي قللل



علللبتا للق الللنة عللليق معاعل ايلللا ئيولللت نياريلشا ي
م2020/12/1ل اط للنت قع لبت معخل



هيئاااعللقااا الللنة اااعللليق معاااعل ااايلللااا ئيولللت نياااريلل
م2020/12/2ت قع لبقلبعلللام يعلبت معخل



ال ااايللقااا الللنة اااعللليق معاااعلاللطساااتلط عاللليقااا معي
م2020/12/٣  يالللنة علللقط يعللخقدلللب  البت معخل



للإ اااااالدل يااااا عي لللطااااا لدلتللليق معاااااع"امشاااااعل طااااا ل"
ي ع ل ختااابل باااالل"بطشااا ميعلللهيئاااعلللي  اااعللنيقااا ملا
مل2020/12/7بتاا معخل"لللق  اامل تاا  قللا ستشاا مال

.فيل ق لللغ فع



زعااااا مةلن ئااااابلمئااااايول ةناااااوللادلمةلمئااااايولللنة ااااااعل
 تطااااالبااااال باللناااا لللط شااااالال/للليق معااااعلل  اااات  ل

عي ل بااااللي ع لباااال نااايلللشاااق/لنشااايخل   ااا الللنة اااعل
(ل  ااقزتقاااع للل)ضااطال باا دمةلللنة ااعللليق معااعلبي ااقللل

م2020/12/7بت معخل



ق معاعلزع مةلن ئبلمئيول ةنوللادلمةلمئيولللنة علللي
 تطااااالبااااال باللناااا لللط شااااالا ااااادل ااااال/لل  اااات  ل

ع ل باللطتسااااالبااااال باااااللي /   اااا الللنة ااااعللنشااااي ل
قاااع لت)للتخياا لضااطال باا دمةلللنة ااعللليق معااعلبي ااقللل

م2020/12/٩بت معخل(للل  قز



للنة اعلتق ييل ري ةلللتنا هملبايالللغ فاعل طلناعلفاي
لليق معااااعلا طييااااعلللشاااا  لل ا ااااللادلمةلللط لفااااقل

MEFMAم2020/12/14بت معخل



شكرًا لكم 


