
 

  
 

 

 
 

 مدضس إجتماع مىتب السابطت.
 

9102/9191الراييض:املومس    

  10رمق :   الاجامتع

10/10/9102اترخي الاجامتع:   
 

مـن شهـر أوث ، وعلـى السـاعت الخاسـعت صبـاحا، انعقـد مكخب الرابطت   السابعفي عـام ألفيـن وحسعت عشـرة يوم 

 ، وبحضور السادة أعضاء املكخب ."نعبـد اللـادز صعبـا"جحـت رئـاست السيـد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الغائبىن بعرز

  ساًذ هىز الدًً :  عضى املىتب 

  خسيف خامد : زئيس داثسة إلادازة و املاليت. 

 الىظيفت الاسم والللب السكم

 ألامين العام للسابطت عالح لعطيري  10

 عضى املىتب عدوان امبازن 10

 عضى املىتب العمسي مىس ى 10

 عضى املىتب بً سالم عبد العصيص 10

 عضى املىتب كطاف جمام عبد العصيص 10

 عضى املىتب زمضاوي مساد 10

 عضى السابطت سة عبد الحميدشه 10

 عضى السابطت دخمان عيس ى 10

 عضى السابطت هماٌ دزيهم 10

 عضى السابطت بتيط الهاصمي 01

 عضى السابطت مسعي لصهازي  00



مسخبا بالحاضسيً ، متمىيا للمىسم  »صعبان عبد اللادز «ً طسف السيد زئيس السابطت السيدفتتدت الجلست ما

ول الىجاخاث .ثم أخاٌ اليلمت الى السيد ألامين العام للسابطت الري صسع في كساءة جدٌو  2012/2020السياض ي 

 ألاعماٌ .
 

 :جدٌو ألاعماٌ 

د الىازد .1  البًر

د الغادز .2  البًر

 .2012/2020 جدضير املىسم السياض ي .3

 املغادكت على بسهامج أعماٌ السابطت . .4

د الىازد 1  :/ البًر

  زسالت مً السابطت الجهىيت لىسة اللدم باجىت بخغىظ الفدىظ الطبيت و الاختبازاث البدهيت للحيام 

 لللسم الىطني  زسالت مً الاجداد الجصائسي لىسة اللدم بخغىظ إوضاء فىجين جىىب صسق و جىىب غسب

 هىاة

 مً الاجداد الجصائسي لىسة اللدم بخغىظ إوضاء دائسة للتيسيم مع السابطاث. زسالت 

  2012/2020للمىسم السياض ي  اللدم هىاةهسة   لبطىالثمساسلت بخغىظ إلاجساءاث اللاهىهيت املسيرة. 

د 2  : الغادز/ البًر

  00/00/2012أعضاء املىتب التىفيري باالجتماع ًىم:  إصعاز. 

 .ٌازساليت مىجهت لالجداد الجصائسي لىسة اللدم بخغىظ هظام الغعىد و النزو 

 24/00/2012الىتاب العامىن للىىادي السياضيت الحضىز لإلجتماع ًىم :  إصعاز. 

  :05/02/2012زسائل مىجهت الى زؤساء الىىادي السياضيت بخغىظ املعاًىت التلىيت للمالعب ًىم. 

 2012/2020ت باإلجساءاث اللاهىهيت املسيرة لىسة اللدم هىاة املىسم السياض ي زؤساء الىىادي السياضي إصعاز. 

 :2012/2020جدضير املىسم السياض ي -/3
مً طسف الجميع ـ مرهسا بأن الفضل ًسجع أليىم في إهجاح املىسم  املبرولتكبل ذلً هىه زئيس السابطت باملجهىداث 

و بالسجىع الى املىضع ألح زئيس السابطت على   )اء الىىادي سلطاث مدليت ، امىيت وزؤس ( 2020-2012السياض ي 

جطبيم اللىاهين املعمٌى بها في الاجداد الجصائسي لىسة اللدم و ذهسهم بان الاجتماع اللادم سيتم جىغيب زؤساء 

 اللجان و ألاعضاء.

 :املغادكت على بسهامج أعماٌ السابطت-/4
جمت  جاد وبىاء  وبعد الىلاش 31/12/2012الى غاًت  01/02/2012بعد ذلً كدم زئيس السابطت مضسوع العمل مً 

 .املغادكت عليه 

س ـً هفـاخا مـف عبـس والىغـت عضـاعت الحادًـدود السـي خـوزفعـت الجلـست مًـ طـسف السيـد السئيـس، ف 

        اله، ـً أعـس املرهىزيـىم، والضهـالي

 زئيس السابطت                                            مين العام للسابطتألا                                           

                       

 عبد اللـادز صعبـان                                              لعطيري عالح                                                                



                                                                                   

                          


