محضر االجتماع األول لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال
الزراعـــــــــي بشقيه الحيواني والزراعي
التاريــــــــــــخ :الثالثاء الموافق  9662/60/60الساعة الخامسة و النصف مساءا
المكـــــــــــــــان :قاعة المركز ببحري
الحضــــــــــــور:
أ -ممثل مفوضية العون اإلنساني (األستاذ :النذير عبد الرحيم)
ب -األعضـــاءالمؤسسيـــنوهــــــــــم:

 -0ب .مني محجوب أحمد
 -9د .محمد أحمد علي دنقل
 -3أ .الثائر حسن محمد صالح
 -4د .سالم جبريل أحمد
 -5د .أحمد حمد النعيم
 -0أ .محمد عبد هللا محمد إمام
 -7بروفسير /يوسف رزق هللا سليمان
 -8د .مجدي المرضي أحمد
 -2د .حافظ عبد هللا محمد علي
 - 06د .يسن أحمد النعيم
 -00د .أحمد عبد القادر أحمد
 09د .أزهرية عبد الباقي البشري
 -03أ .نيڦين صالح الدين المقبول
 -04أ .سارة رشيد أحمد عبد الوهاب بحيري
 - 05أ .مصطفي خليفة أحمد
 -00أ .منير عثمان البيلي
اآلتية أسماؤهملميتمكنوامنالحضوروقدأمنواعلىماجاءفيالمحضر
 -0ب .السماني الجيلي
 -9د .محمد تاج الدين
 -3د .مزمل عطا علي
 -4أ .مزاهر عبد هللا محمد
 -5أ.د فيصل عوض أحمد صديق
 -0أ.د عمر عبد الرحيم الخضر
 -7د .جمال محمد أحمد
 -8د .محمد أحمد العبيد إبراهيم
 -2د .ضياء الدين حسن خير هللا
 -06أ .ندي عبد هللا محمد
 -00أ .نوال عبد هللا محمد
 -09أ .أحمد علي السر عثمان
 -03أ .النذير عمر عبد الملك

 -04أ.د عبد الحفيظ محمد عبد هللا
ج-األعضــاءالجــــــــــددوهم:
 -0كمال الدين جعفر البخيت
 -9علي الخضر االمين النعمة
 -3محمد أحمد أبكر عبده
 -4عبد الجبار محمد عبد اله
 -5عالء الدين محمد حسين
 -0مدثر مصطفي محمد
 -7حسون فوزي حسون
 -8محمد عبد الرحيم أبراهيم
 -2محمد اسماعيل أحمد
 -06سحر عالء الدين محمد حسين
-

ابتدر االجتماع بالمرور علي مسوودة الناوام األساسوي حيوم قوام العضوو منوي محجووب أحمود
بقراءة كامل المسودة و من ثم فتح الباب لبقية األعضاء للتعقيب أو اإلضافة أو الحذف حسوب
اقتراح ممثل المفوضية.
تووم اقتووراح مجموعووة موون التعووديالو للناووام بواسووطة بعوول األعضوواء و بعوود الموافقووة علي ووا
بواسطة الجمعية العمومية و ممثل المفوضية ،أضيفت هذه التعديالو للناام.
قام ممثل مفوضية العون اإلنساني بحذف بعل الفقراو و إضافة أخري علي مسودة الناام.
بعد ذلك تمت الموافقة باإلجماع علي الناام األساسي.
تم انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية علي النحو األتي:

 -0بروفسير مني محجوب أحمد
 -9بروفسير السماني الجيلي
 -3د .د .مزمل عطا علي
 -4د .أزهرية عبد الباقي
 -5د .أحمد عبد القادر ادم
 -0د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -7أ .كمال الدين جعفر
 -8أ .منير عثمان البيلي

رئيســـــــا
نائبا للرئيس
األمين العام
نائب األمين العام
أمين المال
أمين شئون العضوية
أمين الشئون االجتماعية
المشروعــــاو

أعضاءالمكتبالتنفيذي
االسم
ب .مني محجوب محمد
ب .السماني الجيلي
د .مزمل عطا علي
 د .أزهرية عبد الباقي د .أحمد عبد القادر ادمد .حافظ عبد هللا محمد
أ .كمال الدين جعفر
منير عثمان البيلي

المنصب
الرئيس
نائب الرئيس
األمين العام
نائب األمين العام
أمين المال
أمين الشئون العضوية
أمين الشئون االجتماعية
المشروعــــاو

ال اتف
6209042067
6209830048
6099097032
6209970920
6208022794
620944082
6099029600
6299742755

التوقيع

