
 

 

 

   نهحىار انثبمنخ انجهىٌخ انندوح ثرنبمج

 انعدانخ منظىمخ إصالح حىل انىطنً

خ انسهطخ استمالل تعسَس"  "انمضبئُ

 (1112 َُبَر 11و 11 ،أكبدَر)

 

 الوشاركين وحسجيل اسخقبال: 9 انطبعخ - 1112 ٌنبٌر 11 انجمعخ

 االفخخاحيت الجلست: 9:21 انطبعخ   -

 حىل انىطنً نهحىار انعهٍب انهٍئخ رئٍص وانحرٌبد، انعدل وزٌر انرمٍد، انمصطفى األضتبذ كهمخ 

 انعدانخ منظىمخ إصالح

 السلطت اسخقالل هفهىم: األولى الجلست: 9434 انطبعخ -

 القضائيت

 اننقض ثمحكمخ األونى نغرفخا رئٍص انعجىدي، انعبنً عجد انطٍد: انجهطخ رئٍص 

 انمطبعد انرئٍص :  

 انمطبعد انرئٍص :  

 انهُئخ عضى ،شهجٍ يحًد انُمُت انسُد) اندضتىر فً انقضبء اضتقالل مجبدئ تكرٌص1

  (انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب

 انهطُف عجد األستبذ)اندضتىر مطتجداد فً انقضبئٍخ انطهطخ اضتقالل مطتهسمبد1

 نهحىار انعهُب انهُئخ عضى انمضبء، استمالل عٍ نهدفبع انًغرثُخ انجًعُخ رئُس ،انحبتًٍ

 ( انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ

 وزَر دَىاٌ رئُس ثُعهُهى يحًد انسُد) اندونٍخ انمعبٌٍر وفق انقضبئٍخ انطهطخ اضتقالل2

 ( انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب انهُئخ عضى ،وانحرَبد انعدل

 مناقشة 33:11

 للسلطت األعلى الوجلس: الثانيت الجلست - 14411 الساعت

 القضائيت

 حىل انىطنً نهحىار انعهٍب انهٍئخ عضى انجبمعً، انرحٍم عجد اننقٍت: انجهطخ رئٍص 

 انعدانخ منظىمخ إصالح

 انمطبعد انرئٍص :  

 انمطبعد انرئٍص :  

 انًغرثُخ انًًهكخ

 وزارح انعدل وانحرَبد

انىطٍُ انحىار  

 حىل اإلصالح انعًُك وانشبيم نًُظىيخ انعدانخ 



 نًحكًخ األول انرئُس انتراة، يصطفً انسُد) انقضبئٍخ نهطهطخ األعهى انمجهص تركٍجخ .3

 (انجُضبء ثبندار االستئُبف

 انهُئخ عضى وهجٍ، حسٍ انُمُت انسُد) اندضتىر ظم فً انقضبئٍخ نهطهطخ عهىاأل انمجهص .1

 ( انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب

 :اندول ثعض تجبرة: انمقبرنخ انتشرٌعبد فً انقضبئٍخ نهطهطخ عهىاأل انمجهص .2

  اندونً انجنك تركٍب، فرنطب، ثهجٍكب، إضجبنٍب،

 مناقشة 33:11

 

 9411 انطبعخ  – 1112 يناير 11 السبج

 العاهت النيابت: الثالثت الجلست

 حىل انىطنً نهحىار انعهٍب انهٍئخ عضى اننىٌضً، انعسٌس عجد األضتبذ: انجهطخ رئٍص 

  انعدانخ منظىمخ إصالح

 ٍانمطبعد صانرئ :  

 انمطبعد انرئٍص :  

 انتعهُى أستبذح يكبوٌ، َبجٍ رجبء األستبذح) اندونٍخ انمجبدئ فً انعبمخ اننٍبثخ اضتقالل .3

 (انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب انهُئخ عضى انعبنٍ،

 دجع انسُد) اندضتىر فً انقضبئٍخ انطهطخ الضتقالل ٌكرش انعبمخ نهنٍبثخ اضتقالل أي .2

 (ثبنرثبط االثتدائُخ انًحكًخ ندي انًهك وكُم انعًُبٍَ، انسالو

 انعبو انىكُم انداكٍ، انحسٍ انسُد) اندونٍخ انتجبرة ضىء عهى انعبمخ اننٍبثخ اضتقالل .1

 (ثبنرثبط نهًهك

 

 

 

 القضاة اسخقالل ضواناث:  الرابعت الجلست -11411 الساعت

 وححصينهن

 ثأكبدَر االستئُبف نًحكًخ االول انرئُس ،فرٌانجع هللا عجد انسُد: انجهطخ رئٍص) 

 انمطبعد انرئٍص :  

 انمطبعد انرئٍص :  

 انًجهس رئُس انُسيٍ، إدرَس انسُد) اندضتىر مطتجداد ضىء فً انقبضً تحصٍن .3

 (انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب انهُئخ عضى اإلَسبٌ، نحمىق انىطٍُ

 نهمضبح، انحسُُخ انىدادَخ رئُس ،انعُبسٍ انحك عجد دانسُ) انقضبء اضتقالل ضمبنبد .1

 ( انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب انهُئخ عضى

 عضى انعبنٍ، انتعهُى أستبذح ثىرلُخ، رحًخ انسُدح: )انقضبء اضتقالل فً انتكىٌن دور .2

 ( انعدانخ يُظىيخ إصالح حىل انىطٍُ نهحىار انعهُب انهُئخ



 مناقشة 32:11 الساعة


