
 
 

 
 

 

 

 

 

قراراث اجتماع 

 01/2021مكتب مجلط املضتغارين رقم 

 2021يناير04ليىم إلاثنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 01/2021قراراث اجتماع املكتبرقم

 2021يناير04إلاثنينليىم 

 

رئيط برئاصت  اجخماعا عً بعد، 2021يناير04إلاثىينعلد مكخب مجلع املظدشازيً ًوم 

: الضادةومشازكت ألاعضاء عبدالحكيمبن عماظ،الضيد املجلط 

  للرئيط؛الثانيالخليفت    : عبدإلاله الحلىطي -

 ؛الخليفت الثالث للرئيط: حميد كىصكىش     -

 الخليفت الرابع للرئيط؛: عبد القادر صالمت     -

 ؛محاصب املجلط :    العربياملحرش ي -

 .محاصباملجلط   : عبدالىهاب بلفقيه -

 

 

 :الضادةاعخرز عً املشازكت في هرا الاجخماع، فيما 

 الخليفت ألاول للرئيط؛: عبد الصمد قيىح     -

 الخليفت الخامط للرئيط؛: عبد الحميد الصىيري     -

 ؛محاصباملجلط: عس الدين زكري     -

 ؛أمين املجلط    : جىيسي أحمد  -

 ؛أمين املجلط    : الخريفأحمد  -

 .أمين املجلط: إدريط الراض ي     -

 

 



 
 

 

 القراراث الصادرة عن اجتماع املكتب

 

 التغريع

  مباشسة بعد 2020 ًىاًس 05جلظتعامت ًوم الثالثاء بعقد01/01/2021قرار رقم 

 خميدكوطكوض للسئيع الظيد الثالثجلظت ألاطئلت الشفهيت، بسئاطت الخليفت 

والظيد أخمد جويصي في أماهت الجلظت، للدزاطت والخصويذ على الىصوص 

 .الدشسيعيت الجاهصة

  مباشسة بعد 2021ًىاًس12 جلظت عامتًوم الثالثاء بعقد02/01/2021قرار رقم ،

جلظت ألاطئلت الشفهيت، بسئاطت الخليفت السابع للسئيع الظيد عبد اللادزطالمت 

 الىصوص والظيد أخمد جويصي في أماهت الجلظت، للدزاطت والخصويذ على

 .جلب أن جكون جاهصة بداًت ألاطبوع امللبلزالدشسيعيتالتي ي

  ًوم ئلى علد اجخماعلىدوة السؤطاء بالدعىة 03/01/2021قرار رقم

، لترجيب أشغال الحادًتعشسصباخا على الظاعت 2021ًىاًس05الثالثاء

 .2021 ًىاًس 05الجلظتالدشسيعيت ليوم 

  ًىاًس 12ئلىعلداجخماعلىدوةالسؤطاءًومالثالثاء بالدعىة 04/01/2021قرار رقم 

 على الظاعت الحادًت عشس صباخا، لترجيب أشغال الجلظت الدشسيعيت ليوم 2021

 .2021 ًىاًس 12

مراقبتعمل الحكىمت 

  الشفهيت ليوم ألاطئلتعلى جدول أعمال جلظت باملىافقت05/01/2021قرار رقم 

 الثالث على الظاعت الثالثت بعد الصوال، بسئاطت الخليفت 2021ًىاًس05الثالثاء 

 .، والظيد أخمد جويصي في أماهت الجلظتخميدكوطكوضللسئيع الظيد 

 



 
 

 

  الشفهيت ليوم ألاطئلتعلى جدول أعمال جلظت باملىافقت06/01/2021قرار رقم 

 على الظاعت الثالثت بعد الصوال، بسئاطت الخليفت ألاول 2021 ًىاًس 12الثالثاء 

 .للسئيع الظيد عبد الصمدكيوح، والظيد أخمد جويصي في أماهت الجلظت

 أنغطتإععاعيت

  جىظيم مائدة مظخدًسة افتراضيت للخبراء، على باملىافقت 07/01/2021قرار رقم

بشساكت مع مإطظت وطخميظتر للدًملساطيت، في ئطاز الخدضير إلعداد دزاطت في 

 ".البرملان ودًىاميت الثلت في املإطظاث: حعصيص العلد الاجخماعي"موضوع 

 عؤون إداريت

  املالخظاث الوازدة عً الفسق واملجموعت البرملاهيت بئحالت08/01/2021قرار رقم

بشأن مشسوع مىظام ئدازة املجلع، على اللجىت إلادازيت املكلفت، جدذ ئشساف 

الظيد ألامين العام للمجلع،بالترجيباجالخلىيت ذاث الصلت، على أن ًخم عسض 

 .املظودة النهائيت للمىظام على املصادكت خالل الاجخماع امللبل للمكخب

  على الجدولت الصمىيت امللترخت، في ئطاز الشساكت باملىافقت 09/01/2021 قرار رقم

مع جامعت دمحم الخامع بالسباط، الهخلاء واخخياز املترشحاث واملترشحين الجخياش 

مبازاة الخوظيف باملجلع، على أن ًخم إلاعالن عً املبازاة خالل الفترة املمخدة مً 

 .2021 ًىاًس 08 ئلى 04

  ألجسأة الخعاون مع علىالجدولتالصمىيتامللترخت باملصادقت 10/01/2021 قرار رقم

 .املجلع مع الاجدادالاجداد ألاوزوبي في ئطاز بسهامج الخوأمت الري ًسبط 

  الىظس في باقي الىلط املدزجت في باب الشإون بئرجاء 11/01/2021 قرار رقم

. إلادازيت ئلى غاًت الاجخماع امللبل للمكخب

 

 



 
 

 

 قضايا للمتابعت

 وضعيت دزاطت مشازيع وملترخاث اللواهين املعسوضت على املجلع؛ 

 ؛جلييم الشساكت مع وكالت املغسب العسبي لألهباء 

  معاملإطظتالدشسيعيت لجمهوزيت الفيدىام؛مواصلت جلويت العالكاث الثىائيت 

 الخوكيع على مركسة جفاهم مع املعهد الباكظخاوي للخدماث البرملاهيت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


