
 

 

 

 

 الرحي بسم هللا الرمحن  

 . صباحا    10الساعه   متام  ف .  م 2021/ 10/ 2  املوافق   السبت   يوم   ف   ت (     6️⃣)حمرض اجامتع رمق  

 .....     zoomعقد اجمللس التنس يقي الاعىل للتوجه البديل  اجامتعه السادس اجامتع رمقي  عىل   

 - لس التنس يقي الاعيل  ومه اكاليت:وقد وهجت ادلعوات لالجامتع اىل  لك من  أ مني عام اجمللس التنس بقي  واعضاء اجمل

 اندين عبدهللا انرص املاوري ) امني عام  اجمللس التنس يقي الاعىل  (   - 

 اسامعيل النعامن )عضو اجمللس التنس بقي-

 انيج الغادر عبدربه احلداد. )عضو اجمللس التنس يقي ( - 

 عبدالسالم حسن عيل منصور ) عضو اجمللس التنس بقي (   - 

 بغداد محمد عيل الرميي ) عضو اجمللس التنس بقي(   - 

 عامر محيد منصور ابوغامن ) عضو اجمللس التنس بقي(  -

 أ مينة عبد هللا صاحل أ محد الثابيت ) عضو اجمللس التنس بقي(    - 

 رمي محمد حبيبح ) عضو اجمللس التنس بقي(   - 

 د الشجاع  عادل محم- 

 )عضو اجمللس التنس يقي(

 وحبضور الاخ مستشار التنس يق  للتوجه / محمد  عيل علكود   -   

 الاعامل  جدول   نقاش  ت      

 السابق والتوصل اىل  

عرب  1 يكون اللقاء  مقرتح ابن  عىل  املوافقه  .من الساعه  zoom/ ت  الاعضاء  مجيع  مع  التواىص  يمت  سبت    12صباحا اىل  10ليك  لك  ظهرا  

 س  ملناقشه جداول الاعامل... ومخي

 



 

 

 

 / ت مناقشة موضوع احملارض ويمت اجنازها بعد ساعتني من الاجامتع وارسالها عىل الامييل اخلاص ابلتوجه البديل 2

 

عىل لتجهزي  / ت مناقشة موضوع جتهزي منوذج خماطبة اجلهات الرمسيه والغري رمسيه وت تلكيف ادلكتورة رمي حبيبح عضو اجمللس التنس يقي الا 3

 واعداد منوذج اخملاطبة 

 

 / ت مناقشة موضوع معلية الاس تقطاب لالجنحه املوجوده ف اجمللس ويه جناح الاداره والعقود، اجلناح اجملمتعي وجناح الاسس واملبادئ 4

 عىل ان يمت بعد اس تكامل  معلية الرتش يحات املقبهل س يكون هناكل منسق للك جناح... 

 

 / ت مناقشه موضوع جناح الهيلك اجملمتعي وت ارسال بعض  ادلراسات والاحباث  5

وسيمت البحث اكرث عن مجموعه من ادلراسات والاحباث اليت سوف يس تفيد مهنا الاعضاء ف تطبيق هماهمم ف الواقع ويمت نرشها عىل موقع  

 التوجه البديل.... 

 

 مت خالل الفرته املقبهل نقاش همام لك جناح بشلك تفصييل / ت مناقشة موضوع همام الاجنحه وسي 6️⃣

 

 / ت مناقشة  وعرض احملددات البيانية للتوجه البديل 7

 سبمترب   26️⃣خلطاب ادلكتورة اندين الامني العام للمجلس  التنس يقي  الاعىل ف املؤمتر التاسييس    

 

 ية اعامهل حسب جدول الاعامل املعمتد بق   اجمللس   يس تمكل   ان  عىل ....... حينه  ف   احملرض   اغلق  وعليه    

 .. الاجامتع  مقرري       

 م/ عبدالسالم منصور 

 د/ بغداد الرميي 


