
  للمجلس

 ----------------------------- 

 حهنيئا لنا بفرع وجدة للمجلس الوطني لخرباء العدل و شكرا للجنة املكلفة و خاصة الخونا ادريس روا 
  )الهندسة املدنية( زهرب بنا� الخب� 

 -------------------------------------------------------  
يف كل ميدان ناس يتجردون من نرجسيتهم و همهم خدمة الجسم الذي هم جزء منه ولوال هؤالء ما امتدت س*ورة 

الحياة من هؤالء السيد الرئيس و من خلفه من اراد االستتار هكذا يكون القائد هنيئا للسيد الرئيس عىل نجاح الندوة 

  )اإلنتاج النبا�( اعبد الحميد مزيرب خب� ال
 -------------------------------------------------------  

السيد ادريس  بدوري اتوجه بالشكر الجزيل للجنة املكلفة من لدن املجلس الوطني لخرباء العدل وعىل راسهم
الر ي زاد من دون شك من الرفع من  

برهان عىل Kسكهم   وهدا بعترب  الدين رشفونا بحضورهم يف هدا امللتقي،

  مثل املجلس الوطني لخرباء العدل املعN لجهة الرشق
  او للتعارف عىل الهاتف  االتصال عند الحاجة

 71 83 14 61 06 )ةالهندسة املع'ري (الخب� عبدالغني فاصلة 
 ------------------------------------------------------- 

للقاء لدى االتي تهم جميع الخرباء وكم كان بودي ان احرض لهذا 
  التمس منك ان كان بوسعك ارسال اهم ماورد يف هذا املوضوع وشكرا اخي الكريم

 )ةالهندسة املع'ري (الخب� عيل علوي كب�ي
 -------------------------------------------------------  

أشكر جزيل الشكر الخرباء الذين حرضوا حفل تنصيب Kثيلية الرشق والندوة العلمية التي تلته خاصة الخرباء الذين 
ك^ أتقدم بالشكر املتN إىل املهندس عبد الغني فاصلة 

وال أخفي عليكم انني جد . حفاوة االستقبال وكرمهم الحاKي

 الدكتور ادريس رواحرئيس املجلس 
 ------------------------------------------------------- 

 )ةالشؤون التجاري (ناشور املحجوبالخب� 
 -------------------------------------------------------  
 bناسبة ختم حفل تعيينكم يرشفني ان أتقدم إليكم بتهاa الحارة متمنيا لكم التوفيق
 ) ةاملعاينات العقاري ( ملقامي  البكاي الخب�

  قالوا عن الحفل والندوة المنطمة بفصر العدالة بوجدة

2018  

 

للمجلس  whtasAppعبر تطبيق الواتساب  كما جاء

-------------------------- ------------ -----------------------------
  السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته 

هنيئا لنا بفرع وجدة للمجلس الوطني لخرباء العدل و شكرا للجنة املكلفة و خاصة الخونا ادريس روا 

 -------------------------------------------------------
يف كل ميدان ناس يتجردون من نرجسيتهم و همهم خدمة الجسم الذي هم جزء منه ولوال هؤالء ما امتدت س*ورة 

الحياة من هؤالء السيد الرئيس و من خلفه من اراد االستتار هكذا يكون القائد هنيئا للسيد الرئيس عىل نجاح الندوة 
  و لوال الظروف لكنت من بN الحضور مرة أخرى هنيئا

 -------------------------------------------------------
بدوري اتوجه بالشكر الجزيل للجنة املكلفة من لدن املجلس الوطني لخرباء العدل وعىل راسهم

  واملتميز من اجل انجاح هدا الحدث الراءع  تفضلوا بها

الدين رشفونا بحضورهم يف هدا امللتقي،  ومن جهة اخرى ، اشكر االخوان الخرباء
 ،  الفعيل  وامليض قدما اىل الرفع من مستواه  بالوصول اىل تحصN الخب*

مثل املجلس الوطني لخرباء العدل املعN لجهة الرشقاملهندس عبد الغني فاصلة م
االتصال عند الحاجة

الخب� عبدالغني فاصلة 
 -------------------------------------------------------

التي تهم جميع الخرباء وكم كان بودي ان احرض لهذا  من اهم االشياءيعترب ان موضوع تحصN الخب* 
التمس منك ان كان بوسعك ارسال اهم ماورد يف هذا املوضوع وشكرا اخي الكريم

الخب� عيل علوي كب�ي
 -------------------------------------------------------

أشكر جزيل الشكر الخرباء الذين حرضوا حفل تنصيب Kثيلية الرشق والندوة العلمية التي تلته خاصة الخرباء الذين 
ك^ أتقدم بالشكر املتN إىل املهندس عبد الغني فاصلة . تكلفوا عناء السفر من الدار البيضاء الرباط فاس ومكناس

حفاوة االستقبال وكرمهم الحاKي واملهندس محمد الغازي والطاقم املساعد له^ عىل
  .سعيد باملستوى العايل الذين أبانوا عليه الخرباء خالل هذا اللقاء

 -------------------------------------------------------
 ناشور املحجوبأخوكم . ونرتقب دور مراكش ع^ قريب

 -------------------------------------------------------
bناسبة ختم حفل تعيينكم يرشفني ان أتقدم إليكم بتهاa الحارة متمنيا لكم التوفيق
الخب�

قالوا عن الحفل والندوة المنطمة بفصر العدالة بوجدة

14/12/2018بمناسبة تنصيب التمثيلية الجهوية للمجلس

  

--------------------------
السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته  �

هنيئا لنا بفرع وجدة للمجلس الوطني لخرباء العدل و شكرا للجنة املكلفة و خاصة الخونا ادريس روا 

يف كل ميدان ناس يتجردون من نرجسيتهم و همهم خدمة الجسم الذي هم جزء منه ولوال هؤالء ما امتدت س*ورة  �
الحياة من هؤالء السيد الرئيس و من خلفه من اراد االستتار هكذا يكون القائد هنيئا للسيد الرئيس عىل نجاح الندوة 

و لوال الظروف لكنت من بN الحضور مرة أخرى هنيئا

بدوري اتوجه بالشكر الجزيل للجنة املكلفة من لدن املجلس الوطني لخرباء العدل وعىل راسهم  وانا �
تفضلوا بها  رواح عىل العناية التي

 . مستوى الهيءة
ومن جهة اخرى ، اشكر االخوان الخرباء

بالوصول اىل تحصN الخب*
املهندس عبد الغني فاصلة م

 االخ الكريم �
ان موضوع تحصN الخب* 

التمس منك ان كان بوسعك ارسال اهم ماورد يف هذا املوضوع وشكرا اخي الكريم

أشكر جزيل الشكر الخرباء الذين حرضوا حفل تنصيب Kثيلية الرشق والندوة العلمية التي تلته خاصة الخرباء الذين  �
تكلفوا عناء السفر من الدار البيضاء الرباط فاس ومكناس

واملهندس محمد الغازي والطاقم املساعد له^ عىل
سعيد باملستوى العايل الذين أبانوا عليه الخرباء خالل هذا اللقاء

ونرتقب دور مراكش ع^ قريب. شاء هللا بالتوفيق ان �

bناسبة ختم حفل تعيينكم يرشفني ان أتقدم إليكم بتهاa الحارة متمنيا لكم التوفيق �



 ------------------------------------------------------- 
� s مزيد من العطاء. بالتوفيق ان شاء  

  ) املحاسبة( بدهللا عهشام بنالخب� 
 -------------------------------------------------------  

� La prochaine sera Agadir inchallah. 
  )مامليكانيك العا ( يعبد املجيد الشفقالخب� 

 -------------------------------------- -----------------  
 االخ الكريم �

ان موضوع تحصN الخب* يعترب من اهم االشياء التي تهم جميع الخرباء وكم كان بودي ان احرض لهذا اللقاء لدى 
  التمس منك ان كان بوسعك ارسال اهم ماورد يف هذا املوضوع وشكرا اخي الكريم

  )ةالهندسة املع'ري ( الخب� عيل علوي كب�ي
 -------------------------------------------------------  

  تحيا�. لكم كل الشكر و االمتنان عىل املجهودات الجبارة  �
  ) مالطب العا  (.الخب� مصطفى البحسيني. د 

 -------------------------------------------------------  
 مصطفى  زمييل العزيز �

اشكرك عىل مبادرتك التواصل ، وهنيءا لنا جميعا بالوصول اىل الجلوس ، ك^   اشكرك عىل شعورك النبيل ازاء املهنة
  ...مع ارسة العدل ، واعدك بااالجتهاد حتى ارجاع االعتبار للخب* انشاء هللا

 
  عبد الغني فاصلةالخب� 

  املجلس الوطني لخرباء العدل لجهة الرشق
 -------------------------------------------------------  

� Toutes mes félicitations les plus sincères. Et bravo cher Président pour le travail.  
  --------- الخب� 

 -------------------------------------------------------  
� bon courage Messieurs les Experts , 

  )ةالشؤون العقاري( عيوسف واد الخب� 
 -------------------------------------------------------  

  وفقكم هللا �
  --------- الخب� 

 -------------------------------------------------------  
� Merci Cher Président 

  )ةالزراع ( ياسعيد ابارودالخب� 
 -------------------------------------------------------  

 


