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 اململكت املغزبُت         

 وسارة الذاخلُت             

 والًت  جهت فاص مكىاص    

 23ملزر ركـــــــــــم :                    عمالت مكىاص                                              

ذة        جماعت مكىاص                                                                            جلطت فٍز

ت العامت للمطالح                                                                3127دورة اضتثىائُت لشهز دجىبر املذًٍز

خ                                           كتابت املجلظ                                         3127دجىبر 26بتاٍر

                                    

                                 

 :  الثاهُت عشزالىلطت 

بمكىاص  الذراضت واملىافلت على اجفاكُت الشزاكت بين كل من جماعت مكىاص واملىذوبُت إلاكلُمُت لىسارة الصحت -23

 وجمعُت أطباء املطتعجالث بمطتشفى مدمذ الخامظ ألجل دعم مطلحت املطتعجالث.

 

، في جلطته الثاهُت،  املىعلذة ًىم  3127إن مجلظ جماعت مكىاص املجتمع في إطار الذورة الاضتثىائُت  لشهز دجىبر

 . 3127دجىبر  26الخمِظ 

 تعلم بالجماعاث.امل 224-25وطبلا مللتضُاث اللاهىن التىظُمي ركم  -

وبعذ دراضت املجلظ للىلطت املتعللت باجفاكُت الشزاكت بين كل من جماعت مكىاص واملىذوبُت إلاكلُمُت لىسارة الصحت  

 بمكىاص وجمعُت أطباء املطتعجالث بمطتشفى مدمذ الخامظ ألجل دعم مطلحت املطتعجالث.

 

ت العلني  أضفزث العملُت على ما  : ًلي وبعذ اللجىء إلى  التطٍى

  :  ــن   48عذد ألاعضاء الحاضٍز

  : 48عذد ألاضىاث املعبر عنها  

  : 48عذد ألاعضاء املىافلُــــن 

 :  وهم  الطادة

 

 -مدمذ الذكظ   -أضماء خىجت   -مدمذ الشكذالي   -مدمذ مُلىدي  -ًىضف عكامى  -رشُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

لش -مدمذ عكي   ش ٌعلىبي   -مدمذ ُبدامُذي   -أمال فٍز رشُذ  -مدمذ املشاطي  -مدمذ فاللي  -خطن جمُمي  -عٍش

ش بالخيري  –عبذ العاطي كىاح  -مدمذ بىعشو   -عبذ الزخمان أفلك -مجبار   –هشهت الصح  -هىر الذًن عامز  -عبذ العٍش

ذ بىحي  -الىمغاري العباص  -لُلى معشوس -إدَرظ إاللت  –التهامي بىخُمت  –عبذ املىعم الشهُبت  –إدَرظ الخزوبي  فٍز

س ي كُطىوي  -الحاج ضاضُىي  -الحطن بىكذور   – هىال  -جىاد خطني  -خمُذ لعىَس ي   -عبذ هللا مشكىر   -هادًت ادَر

شق  –مدطين   هشام اللائذ.  -مططفى املٍز

  :  11عذد ألاعضاء الزافضُــــــن  

  : ت   11عذد املمتىعين عن التطٍى
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 ًلزر ما ًلي :

ن على 3127جماعت مكىاص، املجتمع في إطار الذورة الاضتثىائُت  لشهز دجىبر ًىافم مجلظ  ،  بإجماع أعضائه الحاضٍز

اجفاكُت الشزاكت بين كل من جماعت مكىاص واملىذوبُت إلاكلُمُت لىسارة الصحت بمكىاص وجمعُت أطباء املطتعجالث 

 الاعتبار ما ًلي  : بمطتشفى مدمذ الخامظ ألجل دعم مطلحت املطتعجالث مع ألاخذ بعين

م التعاكذ . - ت املىطىص عليها في املادة الثاهُت من الاجفاكُت على الكفاءة املهىُت وجىظُفها عن طٍز  جىفز املىارد البشٍز

ت للجماعت من طزف الجمعُت خىل هتائج الذعم وآثاره على املىاطن.  - ز ضىٍى  جلذًم جلاٍر

 

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                    رئِظ املجلــــــظ                      

 إمضاء : مدمذ عكي               إمضاء: د. عبذ هللا بىواهى                     

 


