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 يئاهن نالعإ

  نيلواقملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةرادإ سلجم ءاضعأ تاباخت7إ ىلع فا3شالا ةنجل نم
 .ةيناثلا ةرودلل ةئيهلا ةرادإ سلجم ةيوضعل نيحشرتملل ةيلوألا ةمئاقلا نع ةنجللا نالعإ ىلإ ةراشإ

 ) م2021 – 2018 (
 :يلاتلا وحنلا ىلع كلذو نيحشرتملا ءامسأب ةيئاهنلا ةمئاقلا نع نلعت نأ ةنجللا رسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع نوكتس تيوصتلا ةيلآو دعوم نأب ًاملع

 .هعقوم نم هتوصب ءالدإلا ةبخانلا / بخانلل نكمي ثيحب دعب نع ينو3تكلإ تيوصتلا  -
-  cينو3تكلالا عقوملا لالخ نم تيوصتلا أدب muqawil.org حابص نم ةدحاولا ةعاسلا نم cدحألا مو 

 .هسفن مويلا ءاسم نم ةعساتلا ةعاسلا ىتح م7/10/2018 قفاوملا ـه27/1/1440
 ربع ةرشابم تيوصتلا قالغا دعب ةئيهلا ةرادإ سلجم ةيوضعب نpqئافلا ءامسأو جئاتنلا نالعا متي فوس  -

 ،ضاwxلا - دهف كلملا قwqط – ةيدوعسلا فرغلا سلجم رقمب ةيسيئرلا ةعاقلا يف كلذو ضرعلا ةشاش
 .ىرخالا لاصتالا لئاسو ىلا ةفاضإلاب

 .ةكراشملاو روضحلا نيمتهملاو ني{خانلا و نيحشرتملا نم ةنجللا لمأت   -
    ) 0507432221 ( مقر قسنملا لاوج ىلع لاصتالا وأ ةنجللا ةعجا3م ىجرc تا�اسفتسالا نم دpxملل
 

 تاباخت7الا ىلع فا3شالا ةنجل
 يكلاملا دمحأ نب دمحم / وضع يفا3شملا ريطم نب دمحم / وضع يسمونلا دعس نب لعشم / وضع
                                        

 نا�ع يلع نب ىيحي / ةنجللا سيئر

 حشرتملا مسا م حشرتملا مسا م
 يمجعلا يرماشلا يلاعلادبع نب يلع 12 يب�ضعلا نامثع ميها3بإ نب دمحأ 1
  يناطحقلا جا3ف دمحم نب جا3ف 13 يبصقلا �ادبع نامثع نب دمحأ 2
 يرمشلا مwxشلا ماهد نب لصيف 14 قلافعلا �ادبع نسح نب هماسأ 3
 ينا3هشلا ةدهاف ما�ح نب دمحم 15 رداقلادبعلا ىيحيلا نمحرلادبع نب اwxكز 4
 سقوب نيكمت عيمسلادبع نب دمحم 16 دومحملا نمحرلادبع دهف نب دوعس 5
 يب�تعلا يواطعلا يدجس نب رمعم 17  يرصبلا ناميلس �ادبع نب لداع 6
 يويلخلا رصان حلاص نب عينم 18 يضاقلا نيسح ىيحي نب لداع 7
 يحجا3لا رصان دمحم نب رصان 19 يلحس ىفطصم رماع نب ميكحلادبع 8
  يب�تعلا يدامحلا دهف نب فيان 20 يماسبلا �ادبع دمحم نب �ادبع 9

 يجwxخلا �ادبع نمحرلادبع نب ماشه 21 يحجا3لا ناميلس دلاخ نب كلملادبع 10
  فwxشلا نسحم روصنم نب ماشه 22 بي{حلا د�x دمح نب يلع 11


