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 صية المنبثقة عن اللجنة القطريةالتخص   –اللجان الفرعية المهنية 
 

  انتنسٍق انًركسٌت:نجنت 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  سك  ان

 –ُيضر َٕٚص)عارج 

 عرعرج(
 

جعفر -يطأاج

 فرح
 عثذ عُثرأ٘

 عالء غُطٕش انجهٛم  )فطٕطح( كٕرادغار د

ار )عراتح(     عًر َ صَّ

  ضٛكٕ٘  )انًسرعح( فؤاد عٕض
 

 نجنت انًىاصالث وانبنى انتحتٍت: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

  ضٓٛم رٚاب )طًرج(
-ضٛكٕ٘

 خ عايحيٕاصال
 

ضًٛر يذايٛذ )او 

 انفذى(
 

جًعٛح دمٕق 

–انًٕاطٍ 

 ضائٛحيرافعّ ل

 ضٛكٕ٘ )فاد٘(

  )دتٕرٚح( زْٛر ٕٚضف

ٗ تُ -يطأاج

ذذرٛح غٕارع 

 داخهٛح

 

زاْر صانخ )كٕكة 

 اتٕ انٓٛجاء(
 

ًركس انعرتٙ ان

 نهرخطٛظ انثذٚم
 

خانذ دجٛراخ )تٛر 

 انًكطٕر(
   

َّٚاٌ )كاتٕل(صانخ      ر 
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 وانسٍبحت وانتشغٍم نجنت انصنبعت وانتجبرة: 

ر   جًعٛاخ ٛطداعضاء كُ رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

فؤاد عٕض 

 )انًسرعح(
 

ذجارج  -ضٛكٕ٘

 ٔضٛادح ٔذػغٛم
 يطأاج

ٕٚضف عٕأدج 

 )كفركُا(
 

يُاطك  -يطأاج

صُاعٛح 

 ٔدضاَاخ ٕٚيٛح

 

زْٛر ٕٚضف 

 )دتٕرٚح(
  اَجاز 

ادًذ رتاح )دٚر 

 االضذ(
  ضٛكٕ٘ 

َّٚاٌ )كاتٕل(  صانخ ر 

 
 

انًركس انعرتٙ 

 نهرخطٛظ انثذٚم
 

    ٛم )انثعُح(عهٙ خه

ًّاظ )جطر  ُيراد ع

 انسرلاء(
   

 

 نجنت اإلسكبٌ وانتخطٍظ وينبطق اننفىر: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

ضًٛر يذايٛذ )او 

 انفذى(
 

انًركس انعرتٙ 

 هرخطٛظ انثذٚمن

انًركس انعرتٙ 

 نهرخطٛظ انثذٚم

فؤاد عٕض 

 )انًسرعح(
  اضكاٌ -يطأاج 

صانخ )كٕكة  زاْر

 اتٕ انٓٛجاء(
 

ذخطٛظ  -ضٛكٕ٘

 َفٕر كٔيُاط
 

  انجهٛم  ضٓٛم رٚاب )طًرج(

فاٚس اتٕ صٓٛثاٌ 

 )راْظ(
   

يذًذ رافع غهثٙ 

 )اكطال(
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درٔٚع راتٙ 

 )جهجٕنٛح(
   

 فراش تذدٙ )كفر

 لرع(
   

 

 ًنجنت انتعهٍى وانتعهٍى انعبن: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 يراتعح انرعهٛىنجُح   فطٕطح()ادغار دكٕر
اَجاز )عًاد 

 جراٚطٙ(

ار )عراتح(   اَجاز  عًر َ صَّ

ضًٛر يذايٛذ )او 

 انفذى(

 

 

جًعٛح دمٕق 

يرافعّ –انًٕاطٍ 

 لضائٛح

 

ٕٚضف عٕأدج 

 )كفركُا(
  طأاجي 

فاٚس اتٕ صٓٛثاٌ 

 )راْظ(
   

فؤاد عٕض 

 )انًسرعح(
   

يذًذ رافع غهثٙ 

 طال()اك
   

 

 وانرٌبضت ثقبفتنجنت ان: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

)يجذ  ضهٛى صهٛثٙ

 انكرٔو(
 يطأاج يطأاج 

زاْر صانخ )كٕكة 

 اتٕ انٓٛجاء(
 

يُرذٖ جًعٛاخ 

 انثمافح
 

  نجُح ُيراتعح انرعهٛى  ضٓٛم رٚاب )طًرج(
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صفٕخ اتٕ رٚا 

 )ضخٍُٛ(
   

    ضى(عادل تذٚر)كفرلا

ضًٛر اتٕ زٚذ 

 )عٛهثٌٕ(
   

 

  انفقر وانرفبه اإلجتًبعًيكبفحت  نجنت: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 –ُيضر َٕٚص)عارج 

 عرعرج(
 يطأاج يطأاج 

  يُرذٖ الطاو انرفاِ  ضٓٛم رٚاب )طًرج(

 زْٛر ٕٚضف

 )دتٕرٚح(

 

   

ادًذ رتاح )دٚر 

 االضذ(

 

   

    ذًٛى ٚاضٍٛ )زًٚر(

 

  هببث انًىازنت(نجنت انسهطبث انًحهٍت(: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 –ُيضر َٕٚص)عارج 

 عرعرج(
 اَجاز اَجاز 

زْٛر ٕٚضف 

 )دتٕرٚح(
  عذانح 

ضهٛى صهٛثٙ )يجذ 

 انكرٔو(
   

ضًٛر يذايٛذ )او 

 انفذى(
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ضًٛر اتٕ زٚذ 

 )عٛهثٌٕ(
   

َّٚاٌ )كاتٕل(     صانخ ر 

يذًذ رافع غهثٙ 

 )اكطال(
   

    لاضى ضانى )دٚردُا(

ادًذ رتاح )دٚر 

 االضذ(
   

رافع دجاجرج 

 )انكعثٛح(
   

 

 :نجنت انصحت وجىدة انبٍئت 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

  جًعٛح انجهٛم  )طًرج( ضٓٛم دٚاب

)كٕكة  زاْر صانخ

 انٓٛجاء(اتٕ 
 جًعٛح انجهٛم اَجاز 

صفٕخ اتٕ رٚا 

 )ضخٍُٛ(
  يطأاج 

 

 :نجنت قبنىٌ يٍسانٍت انذونت 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 –ُيضر َٕٚص)عارج 

 عرعرج(
 يطأاج 

)جعفر  يطأاج

 فرح(

 ادغار دكٕر

 )فطٕطح(
 

جًعٛح دمٕق 

 انًٕاطٍ
 

ضهٛى صهٛثٙ )يجذ 

 انكرٔو(
   

ضًٛر اتٕ زٚذ 

 )عٛهثٌٕ(
   

    ٕٚضف عٕأدج
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 )كفركُا(

 

 نجنت انًرافعت انقضبئٍت: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

ادغار دكٕر 

 )فطٕطح(
   

يذًذ رافع غهثٙ 

 )اكطال(
 عذانح 

جًعٛح دمٕق 

انًٕاطٍ )رغذ 

 جراٚطٙ(

  لاضى ضانى )دٚردُا(
جًعٛح دمٕق 

 انًٕاطٍ
 

 –ضر َٕٚص)عارج يُ 

 عرعرج(
   

غاد٘ غٕٚر٘ 

 )كفرٚاضٛف(
   

 

 ؟؟()‼ نجنت انجهٍم واننقب: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 فؤاد عٕض

 انًسرعح()
 ضٛكٕ٘ 

انًركس انعرتٙ 

 )ضاير ضٕٚذ(

زْٛر ٕٚضف 

 )دتٕرٚح(
 

انًركس انعرتٙ 

 نهرخطٛظ انثذٚم
 

فاٚس اتٕ صٓٛثاٌ 

 )راْظ(
   

 

 انهجنت انسراعٍت: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

  فطٕطح()ادغار دكٕر
انًركس انعرتٙ 

 نهرخطٛظ انثذٚم

انًركس انعرتٙ 

 )ضاير ضٕٚذ(
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ار )عراتح(  عًر َ صَّ

 
 

 جًعٛح انجهٛم

 
 

    ضٓٛم دٚاب )طًرج(

َّٚاٌ )كاتٕل(     صانخ ر 

يؤَص عثذ انذهٛى  

 )كفريُذا(
   

عثذ انثاضظ ضاليح 

 )لهُطٕج(
   

فاٚس اتٕ صٓٛثاٌ 

 )راْظ(
   

    ذًٛى ٚاضٍٛ )زًٚر(

–ْػاو َٕٚص )عارج 

 عرعرج(
   

 

 وإشراك انجًهىر وانرأي انعبو نجنت اإلعالو: 

ر   جًعٛاخ اعضاء كُٛطد رؤضاء ضهطاخ يذهٛح ًُ  ك سان

 عثذ عُثرأ٘ يركس يطأاج  ادغار دكٕر)فطٕطح(

ا   ضٛكٕ٘  ر )عراتح(عًر َ صَّ

    ضٓٛم دٚاب )طًرج(

غاد٘ غٕٚر٘ 

 )كفرٚاضٛف(
   

درٔٚع راتٙ 

 )جهجٕنٛح(
   

فاٚس اتٕ صٓٛثاٌ 

 )راْظ(
   

 
 مع تحيات                                                                                    

 نة القطرية لرؤساءمكتب اللج                                  
 السلطات المحلية العربية                                             

 ()الناصرة                                                                                         

 


