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** أوال :تـقـديـــم:
يأأي ا عقادأأذه أأ علورشأأ مأأم مقق أأت ع مأأذة مقعمأأ علامأأب علار يأأ ذلأأهور ع ي أأذ ا
لمقعمأأذأ حاأأاذع عل مأأذب يأأا اديأأت ع أأهع عل قمي أ و س أ يق علءأأوى أأر علأأهور ع ي أأذ ا
لهأأ علمقعمأأذأ يأأا ه أأة هأأوه عل قميأأ ق مأأم وأأاب مقذةشأأ ممهأأوة عل قميأأ وممهأأوة علدقأأذ
علوأأأذك وييميأ أ مشأأأذري ن مأأأم وأأأاب مشأأأذريان يأأأا ه أأأة عل هأأأوه عل قمويأ أ علة اأأأذهي
وعل مذ ي .
** ثانيا :أهداف الورشة:
تهدف هذه الورشة إلى التعرف على :
 علهور عل قموي وعل مذ ا لمقعمذأ حااذع عل مذب. -علشرعي وعل اذوم يم حقرع

ع ق ذج علثاث واول ل قمي علة اذهي وعل مذ ي

 هور مقعمذأ حااذع عل مذب يا اديت عل قمي علمس هعم يا علوقم علار ا. اهيذأ وماوةذأ علمشذريع علاغيرة وعلم وسق . هور علدقذ علوذك يا قوير سيذسذأ عل ا ية وعل هريع عل دقا وعلمهقا. ازيز عل اذوم علار ا علثقذئا وعل مذ ا ل قمي علدوى علاذم علار ي . س ب علس مذهة مم علش ي علاقي و ي و يقولو يذ علما ومذأ يا ويير يرك علامب. امية علمذئهة و ذهب علو رعأ وعل ذرع.** ثالثا :محــاور النــدوة
عل قمي علمس هعم .

 -1هور مقعمذأ حااذع عل مذب يا اديت ع هع

 -2هور مقعمذأ حااذع عل مذب يا قمي علموعره عل شري .
 -3علشرعي علمذ

يم ةوى ع ق ذج

ر قريت ع هع

عل قمي علمس هعم .

 -4رؤي علش ذع يا علممذ ية علماذارة لمقذ ج عل قمي وريذهة عأل مذب.
 -5هور مقعوم عل ا ية وعل هريع عل دقا وعلمهقا يا ادب مهذرعأ علاذم يم.
 -6هور مقعم علامب علار ي يا قمي علموعره عل شري وعل شغيب.
 -7عل رقذمج علم يذمب له ة عل شغيب وعلاه مم عل قذل يا علوقم علار ا.
(مرفق  1البرنامج الزمنى للندوة)
* رابعا :المشاركـــون:
شأأذر يأأا عي أأذ ح مأأذب أ علورش أ حيثأأر مأأم ( )80مشأأذر يمث أأوم حقأأرع ع ق أأذج
علثاثأأ يأأا عل مهوريأأ عل زعئريأأ  -ذ ءأأذي إلأأر أأهه مأأم علديأأذهعأ ور أأذب عل أأاة
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دسققيق وي ل علماقييم وعلم واايم وعلو رعى م ذب مب علقهوة.
(مرفق  2قائمة بأسماء المشاركين).
** خامسا :لجنة الصياغة:
أأة شأأييب ل ق أ علاأأيذس مأأم علسأأذهة علو أأرعى وممث أأا علأأهوب علار ي أ علمشأأذري و ل أ
ر علقاو عل ذلا:
 -1علسيه  /ز علهيم ولموذه -رئيسذ
 -2علسيهة /رايم زقذقر -مدررع
 -3علسيه /قور علهيم امهعم -ءو
 -4علسيه  /هيع لميم  -ءو
 -5علسيهة /ةذسما يسميقن -ءوة
 -6علسيهة /هيع قورة -ءوة
 -7علهي ورة  /ا ذ وسق ا -ءوة
 -8علهي ورة ق هة وسق ا -ءوة
فضال عن وفد منظمة العمل العربية المكون من- :
 -السيد  /محمد شريف

 مس شأأأأذر سأأأأاذهة علسأأأأيه علمأأأأهير علاأأأأذةأأأأر إهعرة عل قميأأأ عل شأأأأري
وعلمشأأأأر
وعل شغيب.

 -السيدة  /رباب طلعت حامد

 رئأأأأأأي واأأأأأأهة عل قميأأأأأأ وعل أأأأأأهريعوعل اقي علمهقا.

 -السيد  /عبد الحميد عريب

 علدأأذئة ي مأأذب مأأهير علماهأأه علار أأا ل ثدذيأعلامذلي و اوث علامب

 -السيد الدكتور  /الحسين ال صفير

 مأأأهير علمريأأأز علار أأأا ل قميأأأ علمأأأوعرهعل شري .

** سادسا :جلسات العمل:
ءأأأمقأ علورشأ أ أأأر مأأأهعر يأأأوميم ( )5سأأأذأ مأأأب شأأأم أ عل سأ أ علي ذايأ أ
وعل س أ علو ذمي أ و سأأذأ مأأب أأة والهأأذ مقذةش أ ماأأذور علورش أ و أأرل ل أأذرع
علميهعقي ر علقاو عل ذلا:
** جلسة االفتتاح:
تــم افتتــاح أعمــال الورشــة فــي تمــام الســاعة التاســعة وعلقاأأ
علر اذى علموعيت  2019/2/27بالكلمات التالية:

مأأم اأأ ذ يأأوة

 ســعادة الســيد  /بــوعالم مراكشــي – األمــين العــام لالتحــاد العــام للعمــال الجزائــريين– وعلدذ أأأذ قيذ أ أ قأأأن علسأأأيه زو يأأأر وسأأأذا –عألمأأأيم علأأأولئر لا اأأأذه وليأ أ
ةسأأققيق ايأأث قدأأب ايأأذأ و رايأ ع عألمأأيم علاأأذة لا اأأذه مؤيأأهع أأر ه أأة عل اأأذه
ليذيأ أ عألقشأأأق وعل أأأرعمج عل أأأا ادأأأه ذ مقعمأ أ علامأأأب علار يأ أ وذاأ أ عألقشأأأق
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علوذاأأ أأه ة عل شأأغيب وعلاأأه مأأم عل قذلأأ و قميأأ علمأأوعره عل شأأري واأأول ل قميأأ
أأر علأأهور
ع أأهع عل قميأأ علمسأأ هعم وحيأأذه سأأيذه ن ي ميأأ أأ علورشأأ ل اأأر
عل قموي لمقعمذأ حااذع عل مذب ذلشرعي وعل اذوم مع ع اذهعأ علامذب.
 ســعادة الســيد  /الهامــل مرنيــز-رئأأي مي أأع عليوقمهرعلي أ عل زعئري أ ألر أأذع علامأأب(مي أأأع ةسأأأققيق ) ايأأأث راأأأع ذلسأأأذهة علمشأأأذرييم وحشأأأذه ذلأأأهور علهأأأذة لمقعمأأ
علامأأب علار يأأ يأأا أأ ع عل وةيأأأ ايأأث اأأر أأيم عليوقمهرعليأأ عل زعئريأأ ألر أأذع
علامأأأب أأأؤمم عيمذقأأأذ رعسأأ وذ إميذقيأأ عاأأأهعث ي أأأب ر أأأا عة اأأأذهي ةأأأذهر أأأر
موع هأأ عل يأأ اأ علاذلميأأ و أأ ع لأأم يأأ ة عل إ ع واأأهأ عل هأأوه وعلدذسأأة علمشأأ ر
وعلماأأر عألسذسأأا لهأأ علم سأأم أأا مقعمأأ علامأأب علار يأأ عل أأا امأأب ذ أأهة
ل وايه علرؤى وعة رع علا وب ل ي يب حسوعق علامب علار ي .
كلمــة ســعادة الســيد  /فــايز علــي المطيــر – علمأأهير علاأأذة لمقعم أ علامأأب علار ي أ
عل أأا حلدذ أأذ قيذ أأ قأأن مستشــاره الســيد  /محمــد شــريفق ايأأث عسأأ ه هذ ذل رايأأع
ذلسأأذهة علمشأأذرييم م و هأأذ ذلشأأير لماأأذلا الســيد  /مــراد زمأأذلر -وزيأأر علامأأأب
وعل شأأغيب وعلءأأمذم عل مأأذ ا لر ذي أأن ع مأأذب أ ع علقشأأذق وي أ ل علشأأير وعل دأأهير
ل يوقمهرعليأأأ عل زعئريأأأ ألر أأأذع علامأأأب أأأذل زعئر لس ءأأأذي هذ ع مأأأذب علورشأأأ
و اأأذوقهة علاأأذهق مأأع علمقعمأ و مأ هة علاذليأ يأأا أ ليب يذيأ علاد أأذأ و هيئأ يذيأ
علعأأرو ومسأأ زمذأ علق أأذ لهأأ ع عل مأأع عليأأرية .ثأأة اأأرل إي أأذز إلأأر علأأهور
علايأأوي علأ ى ا أأن مقعمأأذأ حاأأاذع عل مأأذب يأأا علاأأه مأأم عل قذلأ و أأويير يأأرك
علامأأب مشأأأيرع علأأر عل هأأأوه عل أأأا أأ لهذ علمقعمأأ ل يهيأأ رسأأذل هذ علدوميأأ علق ي أأ
ل ازيأأز عل قسأأيت وعل اأأذوم ييمأأذ أأيم عل أأهعم علار يأأ يأأا مو أأ م أأذلأ وةءأأذيذ
علامأأب وعلامأأذبق و و أأن وأأذك علمسأأذ هة أأر ماذل أ مشأأياأ علمدأأر وعل قذل أ يدأأه
وعا أ أ علمقعم أ سأأايهذ لوءأأع عل شأأغيب يأأا اأأهعرة حولويأأذأ عل قمي أ ق و ل أ مأأم
وأأأاب إاأأأهعرع هذ علم وااأأ ومو أأ عألقشأأأق وعلماذليأأأذأ عل أأأا قعمهأأأذ أأأر
حيثأأأر مأأأم مسأ أ وى ةقأأأري وإة يمأأأا وةأأأوما مأأأم مأأأؤ مرعأ ومق أأأهيذأ وقأأأهوعأ
وورش مب.
 ي مأأ ماأأذلر علسأأيه  /مأأرعه زمأأذلر – وزيأأر علامأأب وعل شأأغيب وعلءأأمذم عل مأأذ ا– وعلدذ أأذ قيذ أأ قأأن علسأأيه  /ةأأومرى مأأذر – علممأأ ش عل هأأوى لوليأأ ةسأأققيق
ايأأأث راأأأع ذلسأأأذهة علمشأأأذرييم وويأأأه مقعمأأ علامأأأب علار يأ أ وعلو أأأرعى علاأأأرع
علمشأأذرييم وحشأأذه أأهور أأ علأأورش ل شأأذور اأأوب علدءأأذيذ علة اأأذهي عل أأا هأأة
علمأأوعقم و أأو مأأذ ي أأر يأأا علأأهور علأأ ى ا أأن مقعمأأ علامأأب علار يأأ يأأا علأأهيع
ا أأ علقمأأو وعلزه أأذر أأهعققذ علار يأأ وحوءأأز عم عل زعئأأر سأأذ مأ ماذليأأ يأأا
عقأأأأاق عوب قسأأأأو أل قأأأأهة  2030ل اديأأأأت ع أأأأهع عل قميأأ أ علمسأأ أ هعم ايأأأأث
عقورقأأأ عل زعئأأر مقأأ أأذة  2015يأأا مسأأار علسأأ مرعري و ازيأأز عل قأأورعأ
علمق أأزة يأأا عقأأذر ع أأهع عللميأأ ل قميأأ وعل أأا أأة اديأأت أأهه مقهأأذ ة أأب أأوغ
عآل ذب علمادد ل ل .
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جلســـة العمـــل األولـــى :رئـــيل الجلســـة الســـيد  /الهامـــل مرنيـــز – رئـــيل الكونفدراليـــة
الجزائرية ألرباب العمل (مكتب قسنطينة)
حيث تم عرض ومناقشة المحاور االتية:
 -1عل رقذمج علار ا علم يذمب له ة عل شغيب وعلاه مم عل قذل
علسأأأيه /مامأأأه شأأأري – مس شأأأذر علسأأأيه علمأأأهير علاأأأذة لمقعمأأأ علامأأأب علار يأأأ
ر إهعرة عل قمي عل شري وعل شغيب.
وعلمشر
يم ةوى ع ق ذج ر قريت ع هع عل قمي علمس هعم .
 -2علشرعي علمذ
علسأأيه  /مأأذب حسمأأذقا – حس أ ذ ذاأأث ماهأأه علهرعسأأذأ وعأل اأأذث – ذما أ مامأأه
علوذم ذلر ذق -علمم ي علمغر ي
 -3هور مقعمذأ حااذع عل مذب يا اديت ع هع عل قمي علمس هعم .
علأأهي ور مامأأه أأه علشأأميع –حسأأ ذ علة اأأذه ماهأأه عل وقأأيق علدأأوما  -مهوريأأ
مار علار ي
 -4رل ذرع ميهعقي مم حقرع ع ق ذج علمشذري
جلســـة العمـــل الثانيـــة :رئـــيل الجلســـة الســـيد  /قـــومر عمـــار – المفـــتل الجهـــو
لوالية قسنطينة
حيث تم عرض ومناقشة المحاور االتية:
 -1هور مقعمأأذأ حااذع عل مذب يا قمي علموعره عل شري .
علسأأيه علهذمأأب مرقيأأز – عألمأأيم علاأأذة ل يوقمهرعليأأ عل زعئريأأ ألر أأذع علامأأب -رئأأي
مي ع ةسققيق -عل مهوري عل زعئري
 -2رؤي علش ذع يا علممذ ية علماذارة لمقذ ج عل قمي وريذهة عأل مذب.
علسأأيهة  /و أأهعم أأم يأأذه –علو يأأر علار أأا يأأا م أأذب قميأأ علمأأوعره عل شأأري – وزعرة
عل يويم علمهقا وعل شغيب -عل مهوري عل وقسي
جلســـة العمـــل الثالثـــة :رئـــيل الجلســـة الســـيد  /زوهيـــر بوســـاحة – األمـــين الـــوالئى
لالتحاد العمال الجزائريين بوالية قسنطينة
حيث تم عرض ومناقشة المحاور االتية:
 -1هور مقعومأأأ عل ا أأأية وعل أأأهريع عل دقأأأا وعلمهقأأأا يأأأا اأأأدب مهأأأذرعأ علاأأأذم يم.
علأأهي ور /أأه علأأراية مامأأه عامأأه – وييأأب عل ذماأأ عل دقيأأ – ذماأأ علورقأأوة -
مهوري علسوهعم
 -2هور مقعم علامب علار ي يا قمي علموعره عل شري وعل شغيب.
علسأأيهة /ر أأذع ق اأأأ اذمأأه – رئأأي
مقعم علامب علار ي
 -3رل

ذرع ميهعقي مم حقرع

واأأهة عل قميأأ وعل أأهريع وعل اأأقي

ع ق ذج علمشذري
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علمهقأأا –

 جلســة العمــل الرابعــة- :وقــد كرســت للجنــة الصــياغة عل أأا هعرسأأأ امأأت عل واأأيذأعل أأا رءأأهذ علسأأذهة علو أأرعى وعلمشأأذرييم و اأأه إ أأرعى مأأذ ي أأزة أأة او هأأذ يأأا عل سأأ
علو ذمي .
 جلســة العمــل الخامســة- :وتــرأل اعمالهــا :الســيد  /محمــد شــريف – مس شأأذر سأأاذهةعلسأأأيه علمأأأهير علاأأأذة لمقعمأأ علامأأأب علار يأأ و أأأة ييهأأأذ أأأرل ومقذةشأأ عل واأأأيذأ عل أأأا
وا أ لهذ علورش ايث ة إةرعر ذ و ر علقاو عل ذلا:

التوصيات الختامية للورشة
مأأم وأأاب سأأذأ علامأأب عل أأا عسأأ مرأ أأر مأأهى يأأوما مأأب ويأأر ءأأوى علاأأرول
علمدهمأأأ مأأأم ة أأأب علسأأأذهة علو أأأرعى وعلاقذاأأأر عألسذسأأأي عل أأأا ءأأأمق هذ حورعق علامأأأب
وعل أأأذرع علقذ اأأأ وعألسأأأ وع علمميأأأز يأأأا إهعرة عل سأأأذأ وعلاأأأوعر ع ي أأأذ ا علهأأأذه
وعل قذى مم ة ب علسذهة علمشذرييمق ة عل واب علر عل وايذأ عل ذلي :
 -1ه أأأوة حقأأأرع علق أأأذج علثاثأ أ إلأأأر عل وسأأأع يأأأا ممذرسأ أ علاأأأوعر و ازيأأأز ةقأأأوعأ
عل اأأذب وعلمشأأذري علمذ أأ وذاأأ يأأا م أأذلأ رسأأة علسيذسأأذأ علة اأأذهي وعل مذ يأأ
عل قموي أ عليمي أ اديأأت ع أأهع عل قميأأ ووءأأع علس أ رع ي يذأ وعلوقأأق وعل أأرعمج ل قهأأول
ذل شغيب وعل اهي لمشياأ عل قذل .
 -2دأأه علشأأرعيذأ أأيم حقأأرع ع ق أأذج علثاثأأ مأأم وأأاب اأأيذس دأأه ع مأأذ ا ل مايأأب
علاأأأوعر وعل وعيأأأت علم ماأأأاق وعلمسأأأذ م علادأ أ يأأأا مايأأأب علمشأأأرو عل قمأأأوي و اديأأأت
ح هع عل قمي علمس هعم .
 -3وسأأيع علقذةأأذأ ع ق ذ يأأ مأأم وأأاب ق يأأت عل يأأذرعأق ومأأم ثأأة أأويير علمزيأأه مأأم
يرك علامب يا إقذر وسيع علقذة علس ياذ ي لرح علمذب يا علمؤسسذأ ع ق ذ ي .
 -4ازيأأأز هور عل ا أأأية وعل أأأهريع عل دقأأأا وعلمهقأأأا يأأأا رسأأأي ثدذيأ أ علامأأأب علاأأأر ويأأأت
م أأذهو وممهأأوة عل قميأ علمس أ هعم وعل أأا مأأم شأأيقهذ حم سأأذ ة يأأا ه أأة م يأ اأأدب مهأأذرعأ
علاذم يم.
 -5علأأه وة علأأر اديأأت عل اأأذوم أأيم مدأأهما وأأهمذأ عل أأهريع مأأم علدقأأذ يم علاأأذة وعلوأأذك
وقأأذل ا علوهم أ سأأوعى أأر مس أ وى علشأأريذأ وعلماأأذقع حو أأر علمس أ وى علمأأرهي لوءأأع
عل أأأرعمج وعلأأأهورعأ وعلمقأأأذ ج عل أأأا هيأأأو علم أأأهر يم ويدأأأذ لا يذ أأأذأ سأأأوق علامأأأب و مأأأذ
ي مذشر مع علمس ويذأ علاذلمي ل هعرعأ علمهقي .
 -6علأأه وة علأأر إقشأأذى مرعاأأه ما يأأ وإة يميأأ لهرعسأأ عا يذ أأذأ سأأوق علامأأب حول أأيوب
ومسأأأذيرة هيقذميييأ أ عل غييأأأر وعل قأأأورعأ عل دقيأ أ وعلمقيأ أ علاذلميأ أ ومأأأم ثأ أ ة دأأأهيمهذ أأأر
علم ديذأ وعلوسذئق علمو م .
 -7ءأأأرورة قأأأر مقه يأأأ وعءأأأا ل قميأأأ س سأأأ مأأأم ع اأأأااذأ يأأأا علمؤسسأأأذأ
عل ا يميأأ وعل هري يأأ وعلسأأ مذهة مأأم ثأأورة علما ومأأذأ عل أأا أأذ علاأأذلة ق أأذج رم يأأذأ
وقعأأة ا أأية و أأهريع وعسأأ وهعة علوسأأذئق علم اأأههة ذ ذر أأذ عهوعأ سأأذ ة يأأا ريأأع يمأأذىة
علام ي عل ا يمي وعل هري ي
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 -8ه أأوة ايومأأذأ علأأهوب علار يأأ علأأر وايأأه عل هأأذأ عل أأا دأأوة ذ مأأذه مقأأذ ج عل ا أأية
وعل أأأهريع عل دقأأأا وعلمهقأأأا و قأأأر م يأأ علموعزقأأ أأأيم قعأأأذة عل ا أأأية عأليأأأذهيما وعل ا أأأية
وعل أأهريع عل دقأأا وعلمهقأأا أأر يأأب علمس أ ويذأ عل ا يميأأ اسأأع ويأأذرعأ ورس أأذأ علقأأاع
مأأع يأأ ز يذيأأ علمسأأذرعأ ل مسأأ ويذأ علا يأأذ ل ا أأية وعل أأهريع عل دقأأا وعلمهقأأا ويدأأذ لقعأأذة
علمس ويذأ علمهقي عل ا اذهب علمس ويذأ عأليذهيمي علا يذ.
 -9شأ أ يع م يأ أ قدأأأب و أأأذهب علو أأأرعأ وعل أأأذرع علوققيأ أ ل اسأأأيم مور أأأذأ عل ا أأأية
وعل أأأهريع عل دقأأأا وعلمهقأأأا مأأأذ يامأأأب أأأر ءأأأيت علم أأأوة أأأيم أ أ علمور أأأذأ علمقيأ أ
وعا يذ أأذأ سأأوق علامأأب ما يأأذ و ر يأأذق عألمأأر علأأ ي ةأأه يأأؤهي إلأأر ه أأة هور مقعمأأذأ
عااذع عأل مذب يا اديت عل قمي علمس هعم .
 -10علامأأب أأر م ذ ا أ عل اأأهيت ل ماأأذيير علار ي أ وعلهولي أ ووذا أ أ عل مذةيأأذأ عل أأا
اأأزز علاأأوعر عل مأأذ ا وهور حقأأرع ع ق أأذج يأأا م ي أ عل قمي أ ق ومرع أأذة أ ع عل اأأهيت
قأأه وءأأع و قأأوير عل شأأرياذأ علوققيأأ ايأأث يأأوم ميأأع عل شأأرياذأ علوققيأأ مقسأأ م
وم وعيد مع علماذيير علار ي وعلهولي .
 -11ه أأوة حقأأرع ع ق أأذج علثاثأأ علأأر عل مأأذة ذل اأأث علا مأأا وعألقشأأق عل يذريأأ
علهذهي أ إلأأر زيأأذهة علماري أ ق و ازيأأز علقمأأذق يأأن و أأويير مقأأذر مائأأة مش أ ر ل قمي أ
علموعره عل شري ياقار مار لام ي ع ق ذج.
 -12ازيأأز عل اأأذوم وعلشأأرعي أأيم حقأأرع ع ق أأذج وعلسأأاا إلأأر ميأأيم علدقأأذ علوأأذك
لييأأوم قاأأرع حسذسأأيذ يأأا رسأأة علسيذسأأذأ عل قموي أ علمس أ هعم ومشأأذريذ يأأا ع وأأذ علدأأرعرق
و اميأأز ل مسأأذ م يأأا أأويير يأأرك علامأأب أأي ر م أأز لأأه ة ع أأهع عل قميأأ علمسأأ هعم
وذا مذ ي اب ذلمسؤولي عل مذ ي ل مؤسسذأ.
 -13علامأأأأب أأأأر وءأأأأع عل أأأأرعمج وعلسيذسأأأأذأ عليمي أأ أ قأأأأوير علوأأأأهمذأ علازمأأ أ
ل مشأأأرو ذأ علاأأأغيرة وعلم وسأأأق مأأأم أأأهريع و مويأأأب و سأأأويت أأأر علشأأأرعي أأأيم
علدقذ ييم علاذة وعلوذك وعلوروج مم علقهج عل د يهي يا علامب علر علقهج علاهيث.
 -14اأأأث عل هأأأذأ علمو اأأ أأأذل ا ية وعل أأأهريع وعل شأأأغيب ي أأأذه قعأأأذة م يذمأأأب لسأأأوق
علامأأأب و أأأويير علا يذ أأأذأ عل أأأا ي ق هأأأذ ةقأأأذ علق أأأذج مأأأم علمهأأأذرعأ وعل وااأأأذأ
ذلسر علمميق .
 -15ه أأأوة حقأأأرع ع ق أأأذج لأأأه ة علامأأأب علقدأأأذ ا و دويأأأ حقأأأر عل قعيميأأأ وعلمهذريأأأ
وعل ا يميأأ وعلامأأذع أأر واه أأن وعسأأ دالي ن ممأأذ يسأأهة يأأا ميأأيم عل قعيمأأذأ علقدذ يأأ مأأم
حهعى هور ذ يا ريع ماهلأ علقمو علة اذهي وعل قور عل مذ ا.
 -16مايأأب عل مذةيأأذأ علار يأأ يأأا م أأذب علامأأب وعلامأأذب و سأأهيب م يأأ عق دأأذب علامأأذب
أأيم علأأهوب علار يأأ أأر حم امأأب يأأب علأأهوب علار يأأ أأر أأوغ مسأأ ويذأ م مذث أأ يأأا
عل شرياذأ علامذلي وعل يميقذأ عل مذ ي ءمذقذ واوقذ لادوق علامذب.
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 -17شأأ يع و ازيأأز علشأأرعيذأ علاذمأأ و أأيم علدقأأذ علاأأذة وعلدقأأذ علوأأذك وشأأرعيذأ
علم مأأأأع علمأأأأهقا علماذلأأ أ ق ذلسأأ أ مذهة مأأأأم علو أأأأرعأ علمي سأأ أ مأأأأم علشأأأأرعيذأ ومأأأأم
عس رع ي يذ هذ ل ا ئ علموعره.
 -18علامأأأب أأأر قشأأأر ثدذيأ أ عل ا أأأية علمد أأأرم ذل أأأهريع عل دقأأأا وعلمهقأأأا مأأأذ يأأأه ة ره
عل أأذر علأأر علمهأأم وإ أأاى ةيم أ علامأأب وزيأأذهة ع أأهعه علم ادأأيم أأذل ا ية وعل أأهريع عل دقأأا
وعلمهقا عس ذ لم ق ذأ وع هع علاده علار ا ل شغيب.
 -19علامأأأب أأأر عي شأأأذ وعق دأأأذى علاقذاأأأر علديذهيأأأ علشأأأذ لمقاهأأأذ علمراأأأ ل امأأأب
أأ ع ق أأذج ي يأأذب هيأأهة مؤ أأ سأأ يع لم ق أأذأ
مسأأؤوليذ هذ و ازيأأز ةأأهرع هذ لأأهيع
عل قمي علمس هعم .
 -20ءأأرورة علسأأ مذهة مأأم عميذقيأأذأ مقعمأأ علامأأب علار يأأ ل أأهووب يأأا شأأ ي ما ومأأذأ
سأأوق علامأأب علار يأأ ق ويأأ ل مايأأب ةأأهرع هذ يأأا قأأوير قعأأة ما ومأأذأ سأأوق علامأأب يأأا
عل هعم علار ي ويت م ق ذأ عل قمي علمس هعم .
 -21يسجل المشاركون في الورشة والقائمين عليها شكرهم وتقديرهم لكل من:
 -1ماأأذلا علسأأيه  /يأأذيز أأا علمقيأأري – علمأأهير علاأأ ذة لمقعمأأ علامأأب علار يأأ ل قعأأية
أأ علورشأأ عل هري يأأ وموذق أأ مس شأأذر علسأأيه /مامأأه شأأري علسأأذهة علمشأأذرييم ي مأأ
ميأ أ وموءأأأو ي ذهيأ أ شأأأي أ علماأأأور عألسذسأأأا ل موعءأأأيع وعل أأأهع عل أأأا قذول هأأأذ
علورش .
 -2يأأوعهر مقعمأأ علامأأب علار يأأ وو رعئهأأذ علأأ يم ولأأوع عل أأهعه عل يأأه وعل قعأأ ية علرعةأأا
علورش .
ول ماذءرعأ علرايق عل ا رءو ذ ر علمشذرييم يا ع مذب
 -3عليوقمهرعليأ أأأ عل زعئريأ أ ألر أأأذع علامأأأب يأأأا عل زعئأأأر ممث أ أ يميقهأأأذ علاأأأذة علسأأأيه /
أأو اة مرعيشأأاق علسأأيه  /علهذمأأب مرقيأأز – رئأأي مي أأع ةسأأققيق أأر عل هأأوه علي يأأرة
وعل اأأذوم علاأأذهق وعلم ذ اأأ علاثيثأأ أل مأأذب علورشأأ أأهى مأأم ييأأرة دأأه ذ ا أأر عقدءأأذئهذ
وعلق ذ عل ذ ر أل مذلهذ.
 -4ماأأذلا علسأأيه علأأوزير  /مأأرعه زمأأأذلا -وزيأأر عل شأأغيب وعلءأأمذم عل مأأذ ا أأأر
مءأأ ن ر ذيأأ ع مأأذب علورشأأ وعلشأأير مواأأوب لممث أأن علسأأيه  /ةأأومرى مأأذر – علممأأ ش
عل هأأوي لقذاي أ ةسأأققيق وعل أ ي مءأأب إلدأأذى ي م أ ةيم أ يأأا عي أأذ ع مأأذب علورش أ يءأأا
م علمشذري علرييا لاهه مم يوعهر علوزعرة.
 -5سأأاذهة علسأأيه  /سأأيهي سأأايه – عألمأأيم علاأأذة لا اأأذه علاأأذة ل امأأذب عل زعئأأرييم علأأ ي
عقأأذع قأأن علسأأيه  /زو يأأر وسأأذا – عمأأيم أأذة لا اأأذه علأأولئر دسأأققيق وعلدأأر ي م أ يأأا
امب علي ذ وعلمشذري علماذل لاهه مم يوعهر عل اذه.
◙ ◙ ◙
رباب
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