
 ESD   Egyptisk Samfund iDanmark    الدنمارك في المصرية الجالية

 

 (ESD)انجبنيخ انًصزيخ فٗ انذًَبرك  رجًعًجهض إدارح نثع ظبنا تجزًب االيذضز 
  

 torsdag den 22 sep 2011  kl 19.30  :التاريخ

Mohey Gharib, Fuglesangsvej 20, 3460 Birkerød. :انًكبٌ   

طٓيز ، -َيزييٍ غيث  -يذيٗ غزيت  - ظطٕرٔصييشيم ث -يجذٖ فًٓٗ  -ى عجذهللا يكز :دضز األتجزًب  

  يزطٗ 

 

انًُٓذص انًعًبرٖ كزيى عجذهللا ٔنذ فٗ انذًَبرك  –رصذيخ :  محضر األجتماع السابق ليمالحظات ػ

 .ٔعبع يعظى ديبرّ فٗ يصز
 

 ويةؼضال

 . نزجًعنعضٕيخ ا نألَضًبواألخزٖ انًصزيخ جًعيبد انيُبشذح *

 .زجًعثفكزح االَضًبو نه يذبٔنخ يٍ طٓيز َٔيزييٍ ثأقُب  انًظئٕنيٍ يُٓى -

دضٕر يًثم يٍ رجًع انجبنيخ نًُبقشخ فكزح األَضًبو رذذ ثطهت نٓى إرطبل خطبة  -

 .كيبٌ يٕدذ

جمعزتجبل االعًبل انًصزييٍ فٗ انذًَبرك َٔشبء تجًعيخ ناليُبشذح *   .هشجبة ، تجبرٖ انعًمن ت
 

 ESDتجمغ ال 

طبنخ انذكزٕراح فٗ تجبيعخ َيزييٍ رقٕو ثعًم ر  - َيزييٍ غيث ذكزٕرح أَضى إنٗ عضٕيخ يجهض األدارح ان

  . عبشذ فززح طٕيهخ فٗ انظعٕديخ -ٕثُٓبتجٍ ك

 .انزٕفيق بزًُٗ نٓرٔ ثبَضًبيٓب زدت ريجهض األدارح أطزح 
 

 الميزانية

 .يجبَيخ  ESDعضٕيخ ال 
 

 أخرى مسائل/  نطةةاأل

 : ظبًْخ فٗ َٓضخ يصز يٍ ثيُٓبنهً ثعط انًقززدبد انزٗ طزدذ نهًُبقشخ

انًيشاٌ انزجبرٖ انذٖ ْٕ دبنيب اصالح ثغزض سيبدح األطزثًبر انذًَبركٗ فٗ يصز  -

 .نصبنخ انذًَبرك 11. 1

  :سيبدح عذد انظيبح انذًَبركييٍ إنٗ يصز -

 .اقززدذ َيزييٍ رُشيظ انظيبدخ نًصز ثيٍ طهجخ انجبيعبد نشغم ثعط انفزاغ انذبنٗ

 .زح انًًزبسحكبٔل اديبء ْذِ انفذٔطُ، بدخ انعالتجيخ ٔثغزض انُقبْخ ٔاقززح كزيى انظي

 : ْى ٔأعضبئٓبنجُخ نًزبثعخ األَزخبثبد ٔانزُظيق يع انجٓبد انًظئٕنخ  ذركَٕ -

حسن نور  -نيرمين غيث -السفير نبيل حبشى  - مديحة عقل -ميشيل بسطوروس  -
محضر االجتماع  – 1611/ 61/ 61ٔعقذ االتجزًب  االٔل فٗ  - محيى غريب - الدين

 ESDعلى موقع ن لمع

يٍ قظى ظٕٓنخ يٍ يجًع انزذزيز ثثخصٕص انزقى انقٕيٗ يًكٍ اآلٌ اطزخزاتجّ  -

نذعٕح نجُخ يٍ رُب فٗ انذًَبرك طفبرتجبرٖ دبنيب يذبٔالد يٍ . يشدٔتجٗ انجُظيخ

 .يصز

أَشطخ ثقبفيخ  انعزثٗ إديبء انُبدٖ انُظبئٗيع ثعط انظيذاد ثطٓيز يزطٗ رقٕو  -

   .( األرصبل ثظٓيز يزطٗ يًكٍ نهًشيذ) .أطزيخ ٔاتجزًبعيخ

 
 األجتماع القادم

 .  (ييشيم) 1611  فٗ االطجٕ  انثبَٗ يٍ ديظًيز قبدوانطيعهٍ عٍ األتجزًب  

 .13.36ٔأغهق االتجزًب  فٗ انظبعخ  ذٕارعهٗ دظٍ اناخيزا شكز يذيٗ انًجزًعيٍ 

http://www.egydan.mono.net/
http://www.egydan.mono.net/

