
 

 

 

 انقراراد انمزخذح

 

  

2014دورح اكزىثر   

 

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رفغ مهزمس انى وزارح االوقبف و  -1

 .انشؤون االسالمٍخ مه اجم ثىبء مسجذ جذٌذ ثزجسئخ ثىً ٌسوبسه 

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رفغ مهزمس انى انجهبد انمخزظخ  -2

 . مه اجم انزسرٌغ ثجىبء مذرسخ اثزذائٍخ جذٌذح 

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رقذٌم طهت انمسبػذح انزقىٍخ انى  -3

انمكزت انىطىً نهكهرثبء مه اجم اػذاد دراسخ رقىٍخ نزشخٍض انحبنخ انراهىخ نقطبع االوبرح 

 .انؼمىمٍخ ثؼٍه انركبدح 

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رفغ مهزمس انى انمكزت انىطىً  -4

 .نهمبء و انكهرثبء مه اجم رقذٌم رسهٍالد الداء انفىارٍر انمررفؼخ 

 طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رفغ مهزمس انى انمذٌر انجهىٌههجرٌذ  -5

 .ثىجذح مه اجم رؼٍٍه سبػً ثرٌذ قبر ثؼٍه انركبدح 

 .2015 طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى مشروع مٍساوٍخ  -6

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رحىٌم رحىٌم اػزمبداد ثؼض  -7

 . انفظىل  انى انفظم انخبص ثزؼجٍذ انطرق 

طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى ػهى انزؼذٌالد انمزؼهقخ ثبرفبقٍخ  -8

 .انشراكخ ثٍه مجمىػخ انجمبػبد وانجمبػبد انمكىوخ نهب 

 طبدق انمجهس انجهذي ثبجمبع االػضبء انحبضرٌه ػهى رظمٍم انزهٍئخ مغ االخذ ثؼٍه  -9

 . االػزجبر انمالحظبد انمرفقخ ثبنمحضر 

 

 

 

.  وانزظىٌذ ػهٍه2015 دراسخ  مشروع انمٍساوٍخ ثرسم سىخ 1

 

. دراسخ مشروع رظمٍم انزهٍئخ نؼٍه انركبدح و ضبثطزه-2

 

مهزمس انمجهس انى كم مه مىذوثٍخ وزارح االوقبف و انشؤون االسالمٍخ و -. 3

. انمجهس انؼهمً ثجركبن مه اجم ثىبء مسجذ ثزجسئخ ثىً ٌسوبسه ثؼٍه انركبدح

 

.  ثؼٍه انركبدح2015-2014مذاونخ انمجهس حىل رقٍٍم انذخىل انمذرسً نمىسم -4

 

. مذاونخ انمجهس حىل االوقطبػبد انمزكررح نهزٍبر انكهرثبئً ثؼٍه انركبدح- 5

 

. مذاونخ انمجهس حىل اػبدح ثرمجخ ثؼض انفظىل مه انمٍساوٍخ-6

و انجمبػبد "مجمىػخ انجمبػبد ررٌفخ"دراسخ انزؼذٌالد انمزؼهقخ ثبرفبقٍخ شراكخ ثٍه -7

. انمكىوخ نهب و انمظبدقخ ػهٍهب

. مذاونخ انمجهس حىل غٍبة سبػً انجرٌذ ثؼٍه انركبدح- 8

 

. مذاونخ انمجهس حىل اررفبع فىارٍر انمبء و انكهرثبء ثؼٍه انركبدح-9

 

  

 


