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التقرير الختامي ألعمال الهيئة

اإلشرافية في دورتها الثامنة

15 يوليو 2020 إلى 14 أبريل 2021
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أصحاب المعالي والسعادة أعضاء وعضوات الهيئة اإلشرافية في الدورة الثامنة؛
 

يسعدني أن أقدم إليكم هذا التقرير المفصل عن أعمال هيئتكم الموقرة الطالعكم الكريم.
لقد بذلتم الكثير من الجهود في فترة إشرافكم من خالل األهداف والرسالة التي تضمنها

نظام ملتقاكم األمر الذي أفضى إلى تحقيق العديد من االنجازات التي حظيت باإلشادة
والترحيب من قبل مختلف القطاعات في المملكة.

إن هذه المنجزات لم تكن لتتم لوال جهودكم المميزة فللجميع كل التقدير واالحترام. 
 

 
األمين العام

فهد بن محمد األحمري
14 أبريل 2021
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أصدر سعادة د. فهد العرابي الحارثي، رئيس ملتقى أسبار قراراً يقضي بتشكيل الهيئة اإلشرافية
للملتقى في دورتها الثامنة للفترة من 15 يوليو 2020م إلى 14 أبريل 2021م.

 
ووفقا للتشكيل الجديد للهيئة في دورتها الثامنة فقد اختير األستاذ أسامة محمد كردي، عضو
مجلس الشورى السابق، رئيساً للهيئة الجديدة، فيما اختير اإلعالمي األستاذ فهد األحمري، أميناً
عاماً للملتقى، إضافة إلى 14 عضواً هم كل من: أ. إبراهيم محمد ناظر، أ. بسمة مزيد التويجري، م. خالد
عبد الرحمن العثمان، د. سعود بن صالح كاتب، د. سعيد بن عبد الرحمن العمودي، د. سلطان بن
خالد المورقي، د. عفاف محسن األنسي، معالي الفريق عبد اإلله عثمان الصالح، اللواء فاضل بن
محمد القرني، د. فوزية البكر، أ. الحم بن حمد الناصر، د. مجيدة محمد الناجم، أ. نبيل بن عبد الله

المبارك، د. هناء المسلط.
باشرت الهيئة عملها بعقد اجتماعها األول يوم 21 يوليو 2020 في مركز أسبار.
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استهالل
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عقدت الهيئة اإلشرافية الثامنة عدد 8 اجتماعات وقررت أن تعقد اجتماعاتها أول يوم الثالثاء من
كل شهر. 

تم تأجيل االجتماع السابع مرتان، المرة األولى لتزامنه مع القمة الخليجية بالعال والمرة الثانية لتزامنه
مع لقاء ضيف الملتقى معالي د عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة

واألعمال اإلنسانية.
لم يتم الغاء أي من اجتماعات الهيئة بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور وهو من ما يحسب لهذه

الدورة وأفرادها الكرام.
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اجتماعات الهيئة 
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االجتماعات والحضور

االجتماع األول
 

االجتماع الثاني
 

االجتماع الثالث
 

االجتماع الرابع
21 يوليو 2020 

 

17 عضواً 
حضر الجميع

 

18 أغسطس 2020
 

الحضور 16 
من 17

 

الحضور 13
من 17

 

15 سبتمبر 2020
 

13 أكتوبر 2020
 

الحضور 12
من 17

 

االجتماع الخامس
 

االجتماع السادس
 

االجتماع السابع
 

االجتماع الثامن
10 نوفمبر 2020 

 
12 ديسمبر 2020

 

الحضور 13
من 17

 

16 فبراير 2021
 

الحضور 12
من 17

 

الحضور 12
من 17

 

الحضور 12
من 17
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التزام األعضاء بالحضور
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الترتيب هجائي
 

أ.بسمة مزيد التويجري
 

أ.فاضل بن محمد القرني
 

د .فهد العرابي الحارثي
 

أ.فهد محمد األحمري 
 

أ.الحم بن حمد الناصر
 

1) أعضاء حضروا جميع االجتماعات ( 8 اجتماعات ):
 

2) أعضاء حضروا ( 7 اجتماعات ):
 

أ.إبراهيم محمد ناظر 
 

م. خالد عبد الرحمن العثمان
 

د. سلطان بن خالد المورقي
 

أ.د. فوزية البكر 
 

3) أعضاء حضروا ( 6 اجتماعات ):
 

د.عبداإلله عثمان الصالح 
 

 أ. د. مجيدة محمد الناجم 
 

د. هناء المسلط 
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عضوية الملتقى 
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شهدت هذه الدورة اإلشرافية، كسابقاتها من الدورات، انضمام عضوات وأعضاء جدد وعودة
آخرين وتعليق عضوية البعض بحسب التفصيل التالي:

 

25 اسماً جديداً انضموا إلى عضوية الملتقى
بعد تحقيق شروط العضوية واطالع الهيئة

اإلشرافية في اجتماعاتها.
 

7 أعضاء عادوا إلى الملتقى بعد أن علقوا
عضويتهم لظروفهم الشخصية والتي زالت

ولله الحمد.
 

3 علقوا عضويتهم في الملتقى لظروفهم
الخاصة التي ال تسمح باالستمرار في

الملتقى.
 

1 غادر الملتقى برغبته الشخصية.
 

لم يتم االعتذار ألحد من األعضاء (الغاء
عضوية) بسبب عدم مشاركته الفاعلة ألن

الدورة اإلشرافية الثامنة لم تكمل السنة منذ
تشكيلها في 15 يوليو 2020م إلى 14 أبريل

2021م. 
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أهم قرارات وإنجازات الدورة الثامنة:

مراجعة لنظام الملتقى وإجراء بعض

 التعديالت والتي كان منها تعديالت

تصحيحية وأخرى إضافات جديدة.

تحديد يوم الثالثاء من أول كل شهر

موعداً الجتماع الهيئة اإلشرافية لتيسير

جدولة الموعد لدى كافة األعضاء.

إضافة أعضاء جدد سيما في بعض

المجاالت التي يحتاجها الملتقى.
انشاء بريد الكتروني خاص الستقبال

مقترحات مواضيع قضية األسبوع

(مبادرة د عفاف اآلنسي).

إنتاج مقطع تعريفي خاص بملتقى أسبار

مدته دقيقة واحدى وخمسون ثانية. 51: 1
كتابة لوائح أعمال اللجان:

⁃إعداد الئحة تعريفية بالملتقى 

⁃الئحة عمل لجنة التقارير

⁃الئحة عمل لجنة الندوات والمحاضرات

⁃ملخص قضية األسبوع تقدم لكتاب

القضية ومعقبوها ومدير الحوار.
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ضيف الملتقى

تم تنظيم هذه الفعالية مرة واحدة خالل هذه الدورة وكانت التريتبات ألكثر من 5 شخصيات غير أن

البعض منهم أعتذر والبعض اآلخر وافق لكن طلبوا التأجيل لظروف العمل الطارئة : 

اللقاء األول:

الضيف: معالي د. عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال

اإلنسانية

التاريخ: الثالثاء 9 فبراير  2021

الموضوع: تجربة مركز الملك سلمان وجهوده وإسهاماته ومبادراته في تقديم المساعدات

وتعزيز العمل اإلنساني محلياً ودوليا، إضافة إلى جهوده الرائدة نحو تنمية العمل الخيري واإلغاثي

واإلنساني.
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لجنة الندوات والمحاضرات:

عقدت هذه اللجنة 7 ندوات ومحاضرات كانت على النحو التالي: 

2- انخفاض أسعار النفط والتحديات التي1- انفجار بيروت المسؤولية والتبعات

 تواجه  اقتصاد المملكة ومستقبل األسعار

3- تداعيات االنتخابات األمريكية على

السعودية والخليج

4- لقاح كورونا بين العلم والتعالم

5- اإلدارة األمريكية والموجة الثانية

للفوضى الخالقة

6- جهود الدولة والقطاع الخاص والغرف

 التجارية في تطوير القطاع المالي السعودي

7- أهمية مراكز الفكر في أوقات األزمات

ضيوف الندوات والمحاضرات:

 24 شخصية ساهمت في فعاليات الندوات والمحاضرات:  

السفير د. علي عواض العسيري 

أ.حسين علي شبكشي 

أ. أحمد عدنان 

د. محمد سالم الصبان

د. عبدالعزيز بن عثمان بن صقر 

السفير د محمد أنيس سالم 

د. ظافر العجمي 

د. عبدالله بن مفرح عسيري 

د. أمل الهزاني

د. نايف خلف الحربي

د. سعيد صالح الغامدي

د عبدالله السيد ولد أباه

أ ياسر الغسالن

أ. خلود عبد العزيز الدخيل

د يحي بن جنيد

د نورا منصوري 

د محمد السلمي

د ماجد التريك

د عفاف األنسي

د عبدالعزيز بن صقر

د أحمد العسكر

د عبدالله حميد الدين

م الياس عبدالكريم

د فهد العرابي الحارثي

مدراء الندوات والمحاضرات:

د. صدقة فاضل

أ. خالد العثمان

د. نزيه شجاع العثماني 

أ.عبدالرحمن الطريري

د.عبدالله العساف

د هناء المسلط

أ بسمة التويجري

أ فهد األحمري
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قضية األسبوع:

توطئة:

 في هذه الدورة لم يتم توقف أي من قضايا األسبوع ويعود هذا األمر إلى تظافر جهود لجنة قضية

األسبوع والجهد المتواصل الذي تبذله المنظومة بقيادة مسؤولة القضية د عفاف اآلنسي.

قضايا اقتصادية

قضايا اجتماعية

قضايا سياسية

قضايا اجتماعية

قضايا ثقافية

قضايا تعليمية

قضايا صحية

أوًال:مواضيع القضايا وفرسانها:

تم طرح عدد 36 قضية متنوعة كانت في المجاالت التالية:

قضايا أمنية 

قضايا عمرانية

قضايا تقنية

قضايا صناعية 

قضايا زراعية

قضايا تنموية

قضايا تشريعية

مالمح عن نظام المحاكم التجارية

يوليو 2020

الورقة الرئيسة

د. عبدالله السليمي 
ضيف الملتقى

د. عبداإلله الصالح

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. فهد الرفاعي 
ضيف الملتقى

إدارة الحوار

م. فاضل القرني
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المسؤولية االجتماعية للشركات: حق أم منحة

أغسطس 2020

الورقة الرئيسة

أ. فائزة العجروشأ. بسمة التويجري

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. ناصر القعود

إدارة الحوار

أ. فهد القاسم

نظام التعليم العالي الجديد بين تحقيق االستقاللية 
وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

الورقة الرئيسة

أ.د. راشد العبدالكريمأ.د. عائشة األحمدي

التعقيب الثانيالتعقيب األول

أ.د. فوزية البكر

إدارة الحوار

أ.د. الجازي الشبييك
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د. عبدالله صالح الحمودأ. فهد األحمري

ذوي اإلعاقة وبرنامج جودة الحياة: الواقع والمأمول

أغسطس 2020

الورقة الرئيسة

أ.د مها العيدانأ.د مجيدة الناجم

التعقيب الثانيالتعقيب األول

م. مختار الشيباني 

السياحة الداخلية ودورها في تنمية االقتصاد الوطني في المملكة:

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. جمال المالئكة

إدارة الحوار

د. نوف الغامدي 
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د. محمد الملحمد. صدقة فاضل

توطين التقنية من منظور المحتوى المحلي-الصناعات العسكرية كمثال

سبتمبر 2020

 

الورقة الرئيسة

•م. فاضل القرنيد. سلطان المورقي 

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. رياض نجم

تحديد "ثوابت األمة": لرؤية مستقبلية إيجابية:

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. يحي األمير

إدارة الحوار

د. عبدالله العساف

أ. محمد الدندني 

إدارة الحوار

12
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د. عبدالله صالح الحمودم. إبراهيم ناظر

دور ريادة األعمال واالبتكار في تنمية المجتمعات والتحديات التي يواجهها رواد األعمال

سبتمبر 2020

 

الورقة الرئيسة

د. عبدالعزيز الحرقاند. أحمد الشميمري

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. سعيد العمودي

سوق العمل: المهارات أم الشهادات.

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. بسمة التويجري

إدارة الحوار

د. وفاء طيبة 

أ. الحم الناصر

إدارة الحوار

ضيف الملتقى

13
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د. فهد اليحيا أ. أيمن جمال 

التهديد التريك لألمن القومي: حجمه وكيفية مقاومته

أكتوبر 2020

الورقة الرئيسة

أ. خالد طاشكندي د. سلطان األصقة

التعقيب الثانيالتعقيب األول

أ. جمال مالئكة

السينما: صناعة المستقبل والقوة الناعمة.

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. هنا العمير 

أ. علي الحارثي

إدارة الحوار

ضيف الملتقىضيف الملتقى

ضيف الملتقى
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د. رجا المرزوقي أ. نبيل المبارك

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. إحسان بو حليقة

إدارة الحوار

م. عبداإلله عثمان الصالح

15

مستقبل عالقات دول الخليج مع الصين في ضوء االتفاق الصيني اإليراني. 

أكتوبر 2020

الورقة الرئيسة

د. محمد السديري أ. فهد عريشي 

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. سعود الكاتب

ماذا لو استمر كورونا عاًما آخر ؟

أ. عائض آل ربيع 

إدارة الحوار

ضيف الملتقىضيف الملتقىضيف الملتقى

ضيف الملتقى
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د. حميد الشايجيد. عادل القصادي 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. فائزة العجروش

إدارة الحوار

أ . عبدالله الضويحي 

16

مضاعفة أعداد سكان مدينة الرياض من منظور التنمية المتوازنة. 

نوفمبر 2020

الورقة الرئيسة

م. خالد العثماند. مشاري النعيم

التعقيب الثانيالتعقيب األول

د. عبدالله المطيري

المساعدات الخارجية للمملكة: التحول المنشود. 

أ. عالء برادة 

إدارة الحوار

ضيف الملتقى

ضيف الملتقى
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قمة مجموعة العشرين (G20): الرياض 2020:

نوفمبر 2020

مناقشة مفتوحة

د. وفاء طيبة (بدون أوراق مقدمة)

إدارة الحوار

م. عبداإلله الصالحد. نجالء الحقيل 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. عبدالرحمن الهدلق 

إدارة الحوار

م. أسامة الكردي

17

االلتزام والمساءلة غير الرسمية في المؤسسات.

ضيف الملتقى
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نوفمبر 2020

د. بندر العصيمي د. ماجد الغريبي 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. مها المنيف

إدارة الحوار

د. فهد اليحيا

18

التحديات التي تواجهها المملكة في تطوير الدراسات الوبائية واللقاحات خالل جائحة كوفيد _ 19.

ضيف الملتقى

د. وفاء الرشيدم. إبراهيم ناظر

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. عاصم العيسى

إدارة الحوار

أ. الحم الناصر 

الحوكمة في القطاع الخاص خياٌر أم إلزامٌ ؟

ضيف الملتقى

ديسمبر 2020
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نوفمبر 2020

د. سعيد الزهرانيأ. فائزة العجروش

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. زياد الدريس

إدارة الحوار

م. فاضل القرني

19

غوية في المملكة. غة العربية والسياسة الل الُبعد االقتصادي لل

د. مرام الحربي م. عبد الله العمران 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. هدى الجريسي 

إدارة الحوار

د. عبد اإلله الصالح

برنامج جودة الحياة والمجالس البلدية

ديسمبر 2020

ضيفة الملتقى ضيف الملتقى



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

نوفمبر 2020

د. سعد بن طفلة د. سليمان العقيلي 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. عبد الله العساف

إدارة الحوار

أ. عبد الرحمن الطريري

20

قمة العال والمصالحة الخليجية.

د. صدقة فاضلد. عبد الله ولد أباه 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. هدى الجريسي 

السعودية وأفريقيا: مقومات الشراكة ومكاسبها.

يناير 2021

ضيفة الملتقى ضيف الملتقى

د. عادل القصادي

التعقيب الثالث



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

د. نجالء الحقيل د. إحسان بوحليقةم. خالد العثمان

إدارة الحوارالتعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

21

تطوير المنظومة التشريعية.

يناير 2021

د. ذياب الماليك د. صالحة آل شويل 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. نجالء الخبتي 

إدارة الحوار

د. صالح الشمراني

تحليل لنتائج طالب المملكة العربية السعودية في دورات
.TIMSS-KSA االختبارات الدولية 

د. عائشة األحمدي

التعقيب الثالث

ضيف الملتقىضيفة الملتقىضيف الملتقىضيفة الملتقى

د. عبد اإلله الصالح



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

أ. أحمد الشهري د. ناصر القعود

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

م. أسامة كردي

إدارة الحوار

د. عبدالله صالح الحمودم. سالم المري

التعقيب الثالث

22

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتخصيص في المملكة.

يناير 2021

د. خالد الرديعاند. عبدالسالم الوايل

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. مجيدة الناجم

إدارة الحوار

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتمكين المرأة.

د. مها العيدان

فبراير 2021

ضيف الملتقى



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

د. نوف الغامديد. خالد الرديعاند. الجازي الشبييك

إدارة الحوارالتعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. عادل القصادي

23

توجه الشباب السعودي نحو المهن غير التقليدية.

فبراير 2021

د. بسمة التويجريد. أمل شيره 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. الحم الناصر

إدارة الحوار

تقييم مبادرة تحسين العالقة التعاقدية واآلثار المترتبة عليها.

م. إبراهيم ناظر
ضيفة الملتقى



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

إدارة الحوارالتعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

24

التدريب التقني والمهني بين الواقع ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ودوره في عالج مشكلة البطالة.

فبراير 2021

د. علي مليباريم. بدر العيادة 

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. فهد اليحيا

إدارة الحوار

واقع السلوكيات المرورية في المملكة في ظل التشريعات الجديدة واقتراحات تطوير المنظومة المرورية

أ. عاصم العيسى
ضيف الملتقىضيف الملتقى

مارس 2021

د محمد الملحم د. هناء المسلطد. محمد الشليخي  د. إبراهيم النحاس 



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

د. سعيد الغامديد. سعيد العمودي

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

 أ. عبير العلي 

إدارة الحوار

أ. مها العقيلم. هاني الغفيلي

التعقيب الثالث

ضيف الملتقىضيفة  الملتقى

د. عبداإلله الصالحم. فاضل القرني

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د. عبدالرحمن الحارثي

إدارة الحوار

د. محمد الثقفيلواء يحي بن زاحم 

التعقيب الثالث

ضيف الملتقى

25

فرص االبتكار اإلعالمي

مارس 2021

األهمية االستراتيجية للبحث والتطوير للقوات العسكرية

ضيف الملتقى
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إدارة الحوارالتعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

 مرجعية تقييم التعليم من خالل الدراسات الدولية

د. فهد الرفاعيد. بسمة التويجري

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

أ. فهد القاسم

إدارة الحوار

غسل األموال: واقع الحال وطرق المكافحة في النظام المالي السعودي

د. ناصر القعود

أ.د. راشد العبدالكريم أ.د. نياف الجابري د صالحة آل شويلد. محمد الملحم

26

مارس 2021

إبريل 2021

ضيف الملتقى
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د عبدالرحمن العرينيم. خالد العثمان

التعقيب الثانيالتعقيب األولالورقة الرئيسة

د نوف الغامدي

إدارة الحوار

 برنامج شريك السعودية، قراءة في التطلعات والتحدي.

أ. الحم الناصر

27

أبريل 2021



ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

(

أعلى مشاركات في القضايا ( ورقة رئيسة، تعقيب، إدارة):

28

ثانًيا

6 مشاركات:

د . عبداإلله الصالح

4 مشاركات:

أ .فاضل القرني

أ .بسمة التويجري

أ .الحم الناصر

م .خالد العثمان

3 مشاركات:

أ. فائزة العجروش

د. ناصر القعود

د .عبدالله صالح الحمود

د .نوف الغامدي

د .محمد الملحم

م .إبراهيم ناظر

د .عادل القصادي

عدد (2 مشاركات):

د. نجالء الحقيل

د .فهد الرفاعي

أ .فهد القاسم

د .عائشة األحمدي

د .راشد العبدالكريم

د .الجازي الشبييك

د .مجيدة الناجم

د .مها العيدان

أ .جمال مالئكة

د .صدقة فاضل

د .عبدالله العساف

د .سعيد العامودي

د .فهد اليحيا

د. إحسان بوحليقة

د .عبدالرحمن الهدلق

أ .عاصم العيسى 

د .صالحة آل شويل

د .خالد الرديعان

مشاركة واحدة:

د .فوزية البكر

أ .فهد األحمري

د. سلطان المورقي

أ .محمد الدندني

د .رياض نجم

أ .يحي األمير

د .عبدالعزيز الحرقان

أ .علي الحارثي

د .سعود كاتب

أ .نبيل المبارك

د .رجا المرزوقي

د .مشاري النعيم

د .عبدالله المطيري

د .حميد الشايجي

أ .عبدالله الضويحي

د. وفاء طيبة

د. وفاء الرشيد 

د .ماجد الغريبي

د .مها المنيف

د .مرام الحربي

د .سعيد الزهراني

د .زياد الدريس

أ. سليمان العقيلي

أ .عبدالرحمن الطريري

د .عبدالسالم الوايل

م .أسامة كردي

م .سالم المري

د .هناء المسلط

د .محمد الثقفي

د .سعيد الغامدي

أ .مها العقيل

أ .علي الحارثي

د .عبدالرحمن العريني
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المشاركون من خارج الملتقى في قضية األسبوع:

29

استضاف الملتقى عدد 30 شخصية في تخصصات مختلفة لـ “قضية األسبوع” كتابة أو تعقيبا أو

مشاركة ومنهم من تمت دعوته لعضوية الملتقى وهم كالتالي:

د .عبدالله السلمي ( كاتب رئيس)

د .فهد الرفاعي ( تعقيب على قضية)

استضيف للعضوية

م. مختار الشيباني ( تعقيب على قضية)

د .أحمد الشميميري ( كاتب رئيس)

د .سلطان األصقه ( كاتب رئيس)

أ .خالد طاشكندي ( تعقيب على قضية)

أ .أيمن جمال ( كاتب رئيس)

أ .هناء العمير ( تعقيب على قضية)

أ .فهد عريشي ( كاتب رئيس)

د .محمد السديري ( تعقيب على قضية)

د .عائض آل ربيع ( تعقيب على قضية)

د .رجا المرزوقي ( تعقيب على قضية)

استضيف للعضوية

أ .عالء برادة ( تعقيب على قضية)

د .عادل القصادي ( كاتب رئيس) استضيف

للعضوية

د .ماجد الغريبي ( كاتب رئيس) استضيف

للعضوية

أ يحي بن زاحم ( تعقيب على قضية)

د نياف الجابري ( تعقيب على قضية)

د .بندر العصيمي ( تعقيب على قضية)

م .عبدالله العمران ( كاتب رئيس)

أ .هدى الجريسي ( تعقيب على قضية)

د .عبدالله ولد أباه ( كاتب رئيس) 

د .سعد بن طفلة ( تعقيب على قضية) 

د .صالحة آ شويل ( كاتب رئيس)

استضيفت للعضوية

د .ذياب الماليك ( تعقيب على قضية) 

د .نجالء الخبتي ( تعقيب على قضية) 

د .صالح الشمراني ( تعقيب على قضية) 

د .نجالء الحقيل ( تعقيب على قضية)

استضيفت للعضوية

أ .أحمد الشهري ( تعقيب على قضية) 

د .أمل شيره ( كاتب رئيس) 

م .بدر العيادة ( كاتب رئيس)

د .علي مليباري ( تعقيب على قضية) 

د .محمد الشليخي ( كاتب رئيس)

د .إبراهيم النحاس ( تعقيب على قضية) 

أ .عبير العلي ( تعقيب على قضية) 

د .هاني الغفيلي ( تعقيب على قضية) 

د. عبدالرحمن الحارثي ( تعقيب على قضية)
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اإلنذارات واإليقافات:

30

تم إصدار بطاقة حمراء واحدة وعدد 9 بطاقات صفراء خالل هذه الدورة.

 

الشكر الجزيل لجميع الزميالت والزمالء في هذه الدورة على تعاونهم مع األمانة ولكم كل الود

والتقدير

فهد بن محمد األحمري 

*****



@MultaqaAsbar

@Multaqa_Asbar

00966114624229

www.asbar.com

https://cutt.us/U0nnC

ٕا��ى ���درات ���� ٔا���ر

https://www.youtube.com/channel/UCmdgSiM6sRC4vZnLfrvmwUg

