
 

 

 

 
 لجهعيث التر الخيريث ةاملروةالعاديث الجهعيث العهونيث 

َـ ةٌاءًا غىل وِافقث وزارة املِارد امتشرٓث 30/32/4111ةػِن هللا وحِفٔقٍ حه يف ِٓم )األخس( 
وامخٌىٔث االجخىاغٔث وامسغِة املِجُث وي قتل جىػٔث امتر امزٔرٓث ةاملروة حه غقس االجخىاع امػىِوْ 

وي املصسدٓي  ( غضِاً   05ملجنس إدارة امجىػٔث وي قتل أغضاء امجىػٔث امػىِؤث املكِن وي )  
( غضًِا وفقًا مٌظاوُا األشايس ووي األشزاص املػخىسة 44املٌخظىٔي مخصٔٔر أغىال امجىػٔث ةػسد )

( غضًِا فقط خٔد خضر     05أشىائُه وي قتل وزارة املِارد امتشرٓث وامخٌىٔث االجخىاغٔث وغسدَه )  
( وصاءًا وةاكخىال   1حىام امصاغث )   (غضًِا وةسأ االجخىاع يف    05( غضًِا وي أصل )    55غسد )   

امٌصاب حه امتسء يف غىنٔث إغادة حشكٔل املجنس وحه ارخٔار مجٌث وي امدضِر منىشاركث يف غىنٔث فرز 
  -األصِات وَه :

 رنِفث غطٔث امػاوري-4

 ةركات درٔل هللا امػاوري-5

 -: وقس قاوج امنجٌث ةفرز األصِات وإظُار ًخائج االقخراع امصري كامخايل

 ( صِحًا. 55 )           ًِاف غتسامرخٔه امػاوري-.4
 ( صِحًا. 55 )      غيل غتسهللا ودىس امػاوري -5
 ( صِحًا. 55 )     ودىس أخىس ودىس امشىراًْ-0
 ( صِحًا. 55 )         جىال غيل فارس امػاوري -1
 ( صِحًا. 54 )        غيل خىسان ودىس امػاوري-2
 ( صِحًا. 53 )     شامه غتسهللا ودىس امػاوري -3
 ( صِحًا. 46 )      شػٔس شامه ودىس امػاوري -4
 ( صِحًا. 44 )   غتسهللا وصتح أخىس امػاوري  -5
 .( صِحاً  41 )    شامه غتسهللا شامه امػاوري    -6
 ( صِحُا. 40 )    وصفر ِٓشف ودىس امػاوري -43
 ( صِحُا. 40 )   شنىان ودىس ِٓشف امػاوري -44

 م54/34/5355امخارٓذ:  األخسامِٔم: 

  نحضر اجخهاع



 

 

  
 :احخياط    

 ( اخخٔاط. 6 )      غآض غٌِم شٔدان امػاوري -4

 ( اخخٔاط. 5 )            صاةر غيل فارس امػاوري -5

 ( اخخٔاط. 5 ) غرم هللا أخىس ودىس امشىراًْ -0

 ( اخخٔاط. 5 )         خاوس ودىس خاوس امػاوري-1

 

اجخهاع جاىتي لخوزيع املياصب لعضويث نجلس اإلدارة ولاىج وةعد ذلك حم إعالن اليخائج. لها عقد 
 اليخيجث لالخايل:

 رئٔس وجنس اإلدارة       امػاوريغيل ًِاف غتسامرخٔه  -4
 ًائب امرئٔس     جىال غيل فارس امػاوري          -5
 أؤي امصٌسوق     غيل غتسهللا ودىس امػاوري      -0
 األؤي امػام     غيل خىسان ودىس امػاوري       -1
 غضِ    ودىس أخىس ودىس امشىراًْ      -2
 غضِ    شامه غتسهللا ودىس امػاوري      -3
 غضِ   شػٔس شامه ودىس امػاوري         -4
 غضِ   غتسهللا وصتح أخىس امػاوري      -5
 غضِ    شامه غتسهللا شامه امػاوري       -6
 غضِ   وصفر ِٓشف ودىس امػاوري      -43
 غضِ       شنىان ودىس ِٓشف امػاوري-44
 

 ( وصاءًا.   2:03وقس اًخُّ االجخىاع يف حىام امصاغث )    

                            وهللا ويل الخوفيق ,,,         

 



 

 

 
 

 : املشارليو يف عهليث فرز االصوات

 امخِقٔع/               رنِفث غطٔث ودىس امػاوري-4

 امخِقٔع /      هللا ةركات امػاوري ةركات درٔل-5
 

 رئٔس امجنصث          
 أ.ىواف عتدالرحيم العانري

 
 املشرف غىل امجىػٔات وإغادة

                                                   حشكٔل املجامس ةاملركز    
 الشاردي  عتدهللا أحهد     

 وشرف امجىػٔات ةاملركز
 حسو أحهد الياشري


