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يسعدنى تقديم الوثيقة رقم )10( حول:
منح وسام اهلدهد للتميز الكشفى

وتتضمن:	
ملركز   )145 (يــوم 13 يونيــو 2019 �ب

ق
ــا ر� بيــة بدور�ق 1- قــرار اللجنــة الكشــفية العر

لقاهرة. الكشــىف العــر�ب الــدوىل �ب

. ف الكشىف وط منح وسام اهلدهد للتم�ي 2- �ش

ف الكشــىف خــال فعاليات  ف تقــرر منحهــم وســام اهلدهــد للتم�ي 3- أامسء الســادة الــذ�ي
م. ــدى لبلدا�ف ب �ب

أ
تيــب ال  لل�ق

ً
ــر الكشــىف العــر�ب الـــــ29 مرتبــة وفقــا

ق
املؤ�

ــر 
ق
 املؤ�

ف
طــاع وتســليمها للســادة أعضــاء وفــد هيئتــم املوقــرة املشــارك � لإ للتفضــل �ب

ــبتم�ب 2019 (.  ــر�ب الـــ )29( )س ــىف الع الكش

وتفضلوا بقبول وافر حتياتى وتقديرى

	   األمني العام 	 	 	 	
مدير اإلقليم الكشفى العربى 	 	 	 	 	 	

	     د/ عاطف عبد اجمليد 	 	 	 	

احلاصلون على وسام اهلدهد للتميز الكشفى
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ميــس  ــوم الف  )145( ي
ق
ــا ر� بيــة بدور�ق ــرار اللجنــة الكشــفية العر ــاء عــى ق بن

لقاهــرة – املتضمــن  ملركــز الكشــىف العــر�ب الــدوىل �ب املوافــق 13 يونيــو 2019 �ب
ا الــىق عقــدت  لســهق ب ومســة الرفيعــة �ب

أ
نــة القــادة وال التصديــق عــى توصيــات لب

ف  بعــاء  املوافــق 13 يونيــو 2019 بشــأن منــح وســام اهلدهــد للتمــ�ي ر
أ
يــوم ال

وط الصــول عــى  ــم �ش ف تنطبــق علهي الكشــىف لعــدد )21( مــن القــادة الــذ�ي
ــدم  ــة أن تتق بي ــة الكشــفية العر ــة لملنظم ــة العام مان

أ
ــه ليســعد ال الوســام. وإن

ف تقــرر منحهــم الوســام  امسء الســادة الــذ�ي
أ
ــر الكشــىف العــر�ب الـــ 29 �ب

ق
إىل املؤ�

ــم: ــدى لبلدا�ف ب تيــب ال�ب  لل�ق
ً
ــر. ومه وفقــا

ق
خــال فعاليــات املؤ�

االسماجلمعيةم

من اعضاء اللجان الفرعية وجمموعات العمل :

حامد عمر كنعاناألردن1
رانيا حممد العلوىتونس2
عبد الكريم مسعودىاجلزائر3
أمحد أمني منرالسودان4

ياسني مزاحم شاكرالعراق5
حممد بن عبد اهلل اهلنائىسلطنة عمان6

أمين اسامة حسن مظهرفلسطني7
سعد حممد راكب  العجمىالكويت8
حممد ظافر عتمة لبنان9

رمضان فرج كريمليبيا10
أمحد حممد موسىمصر11
اميان شريكاناملغرب12

من املتعاونني والداعمني:
             األستاذ / حممد إبراهيم موسى بيوض  الزول13
             املهندس/ عمرو احلموى14

فريق الدعم العربى:
دينا يوسف اسومة15
رأفت سامى اجلعار16
زكريا خبوش17
     حممد صاحل حممد أمحد18
عبد اهلل عبد احلميد19
حسن علي بن حممد البقاىل20
عمر فريد عامل21

قرار اللجنة الكشفية العربية بدورهتا 
رقم )145( بالقاهرة
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نــة  نــح لب
ق
ف الكشــىف � ــة وســام اهلدهــد للتمــ�ي

أ
 لنــص املــادة: )1( مــن ل�

ً
وفقــا

ف الكشــىف بعــد: ومســة  وســام اهلدهــد للتمــ�ي
أ
القــادة وال

ومسة.
أ
نة القادة وال 1- موافقة لب

بية. 2- تصديق اللجنة الكشفية العر

.
ش

ا املر� 3- موافقة اهليئة الىق ينتمي إلهي
إلــــــى:

بيــة الفرعيــة  ســة أو عضويــة اللجــان الكشــفية العر ف تولــوا ر�أ أ - القــادة الــذ�ي

 تفعيــل العمــل 
ف

ــم � ا�ق �ب ف رزة �ب (  واكنــت هلــم مســامهات �ب ي
قلــمي الكشــىف )الإ

. الكشــىف العر�ب

بيــة ممــن قدمــوا خدمــات جليــ�ق  معيــات الكشــفية العر  الب
ف

ب -القــادة �

ف الوطــىف   تنميــة وتطــو�ي الركــة الكشــفية عــى املســتوي�ي
ف

ســامهت �

. قليــمي والإ

ف  ــ�ي
ش

اح أامسء املر� ــ�ق ــة اق بي ــفية العر ــة الكش ــة لملنظم ــة العام مان
أ
ــوىل ال - تت

للحصــول عــى الوســام.

ــبة  ــرب مناس  أق
ف

ــر�ب أو � ــىف الع ــر الكش
ق
ــاد املؤ� ــاء انعق ــام أثن ــح الوس ن - �ي

ــة. ــة أو وطني بي ــفية عر كش

شروط منح وسام اهلدهد للتميز الكشفى
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معلومات عن املكرم
االســـم: حامد معر كنعان.

ردنية.
أ
عية الكشافة واملرشدات ال اجلمعية: �ب

املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:
. قلمي الكشىف العر�ب  الإ

ف
ي � اتي�ب ال التخطيط الس�ق  مب

ف
لعطائه �

معلومات عن املكرم
االسم: رانيا ممد العلوي.

عية الكشافة التونسية. اجلمعية: �ب
املهمة اليت رشحت من أجلها للحصول على الوسام:

عية. تمع واملسئولية الج�ق ال تنمية املب  مب
ف

ا � ملسامههق

معلومات عن املكرم
االسم: عبد الكر�ي مسعودي.

ية. زا�أ اجلمعية: الكشافة السامية الب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

بية. ملنظمة الكشفية العر امج وتنمية املراحل �ب ال ال�ب  مب
ف

لعطائه �
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معلومات عن املكرم
كر �ادي الشمري. ف مزامح شا س�ي االسم: �ي

عية الكشافة العراقية. اجلمعية: �ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ي للحصول عى  ي العر�ب
قلمي الكشىف ي مع الإ ا�ب ب �ي  التعاون الإ

ف
لدوره الكب�ي �

العضوية الاكم�ق للكشافة العراقية.

معلومات عن املكرم
ف عبد هللا اهلنا�أ . االسم: ممد �ب

ية العامة للكشفة واملرشدات بسلطنة معان. اجلمعية: املد�ي
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ال اللجنة الكشفية لتنمية القيادات   مب
ف

 لدوره الكب�ي كعضو �

وتشجيع التطوع.

معلومات عن املكرم
ر.

ف
ف � االســـم: أ�د أم�ي

عية الكشافة السودانية. اجلمعية: �ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

عية وُرسل السام. تمع واملسئولية الج�ق ال تنمية املب  مب
ف

لعطائه الفعال �
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معلومات عن املكرم
ن أسامة حسن مظهر . االسم: أ�ي

عية الكشافة واملرشدات الفلسطينية. اجلمعية:�ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ال الشئون القانونية.  مب
ف

ملسامهته �

معلومات عن املكرم
كب العجم . االســـم: سعدممد را

عية الكشافة الكويتية. اجلمعية: �ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

. ي ي العر�ب
قلمي الكشىف ي خال أنشطة الإ ا�ب ب �ي ملشاركته الفاع�ق وتعاونه الإ

معلومات عن املكرم
االسم: ممد ظافر عتمة .

اد كشاف لبنان.
ق

اجلمعية: ا�
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

. قلمي الكشىف العر�ب لإ ال تقنية املعلومات �ب  مب
ف

لعطائه املستمر �
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معلومات عن املكرم
االسم:رمضان فرج كر�ي .

عية كشاف ومرشدات ليبيا. اجلمعية: �ب
 املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ال تنمية القيادات.  دمع مب
ف

ملسامهاته املستمرة �

معلومات عن املكرم
ياكن . ان �ش االســـم: إ�ي

بية. امعة الوطنية للكشفية املغر اجلمعية: الب
املهمة اليت رشحت من أجلها للحصول على الوسام:

امج وتنمية املراحل.  ال�ب
ف

ا � لعطا�أ

معلومات عن املكرم
االسم: أ�د ممد موىس .

رص. اد العام للكشافة واملرشدات �ب
ق

اجلمعية:ال�
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

بية. ملنظمة الكشفية العر اء الشئون القانونية �ب  إ�ش
ف

لتطوعه املستمر ودوره �
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معلومات عن املكرم
اهمي موىس بيوض الزول   .           ستاذ / ممد إ�ب

أ
االسم: ال

ردنية.
أ
عية الكشافة واملرشدات ال اجلمعية:�ب

املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:
ديد. اصة ببيت الكشافة العرب الب دوى الف يق إعداد دراسة الب ي فر

ف
لتطوعه �

معلومات عن املكرم
االسم:املهندس/ معرو الموى.             

ي ) بيت العرب(. قلمي الكشىف العر�ب اجلمعية: الإ
 املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ي تصممي بيت الكشافة العرب.
ف

كة كونسيت �  ع�ب �ش
ً
 ومؤسسيا

ً
صيا ف ش

ملا بذهل �

معلومات عن املكرم
االسم: دينا يوسف اسومة .

اد كشاف لبنان.
ق

اجلمعية:ا�
املهمة اليت رشحت من أجلها للحصول على الوسام:

الت.  اكفة املب
ف

ا � يق الدمع الكشىف العر�ب ومبادرا�ق  فر
ف

ا غ�ي املدود � لعطا�أ



1011

معلومات عن املكرم
عار.  االســـم: رأفت ساىم الب

ردنية .
أ
عية الكشافة واملرشدات ال اجلمعية: �ب

املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:
يق إعداد دراسة  ال التدقيق والدمع العاىمل وقيادته فر  مب

ف
لعطائه املستمر �

جدوى بيت الكشافة العرب.       

معلومات عن املكرم
وش. ف االســـم: زكر�ي �ب

ية. زا�أ سامية الب عية الكشافة الإ اجلمعية: �ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

ف الشباب. ك�ي
ق
ال �  مب

ف
لعطائه املستمر ومبادرته الرائعة �

معلومات عن املكرم
االسم: ممد صاحل ممد أ�د.

عية الكشافة السودانية. اجلمعية:�ب
املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

عام والتصال. ال الإ  مب
ف

لعطائه املستمر ومبادراته الرائعة �
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معلومات عن املكرم
االسم:عبد هللا عبد الميد .

رص. اد العام للكشافة واملرشدات �ب
ق

اجلمعية: ال�
 املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

الت.  اكفة املب
ف

يق الدمع الكشىف العر�ب ومبادراته �  فر
ف

لعطائه الغ�ي مدود �

معلومات عن املكرم
ف ممد البقاىل.  االسم:حسن عى �ب

بية. امعة الوطنية للكشفية املغر اجلمعية: الب
 املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

.  التدقيق املاىل لاقلمي الكشىف العر�ب
ف

لعطائه الكب�ي ومسامهته الفاع�ق �

معلومات عن املكرم
يد عامل.  االسم:معر فر

. اجلمعية: القلمي الكشىف العر�ب
 املهمة اليت رشح من أجلها للحصول على الوسام:

.
ق

ف الر� عام الكشىف املستقبىي والتمك�ي ال الإ  مب
ف

لدوره الكب�ي �
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