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تشرين األول/أكتوبر  24. )آخر زيارة 2018أيلول/سبتمبر  17"، موقع وزارة اإلدارة المحلّية والبيئة. السوريون ينتخبون مجالسهم المحلية " 1

2018 .)45-48-11-17-09-2018-40/item/6897-25-31-19-04-http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018 . 
تشرين األول/أكتوبر  5األربعاء, "، موقع مجلس الشعب السوري. تحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية 2011لعام  391المرسوم "  2

(. 2018تشرين األول/اكتوبر  24. )آخر زيارة 2011

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4373. 
آخر زيارة . )2011آب/أغسطس  3األربعاء  ."، موقع مجلس الشعب السوريقانون االنتخابات العامة 2011لعام  101المرسوم التشريعي " 3

 . http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=4397(. 2018تشرين األول/أكتوبر  24
 24. )آخر زيارة 2011آب/أغسطس 23الثالثاء "، موقع مجلس الشعب السوري. قانون اإلدارة المحلية 2011لعام  107المرسوم التشريعي " 4

 . http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4390(. 2018تشرين األول/أكتوبر 
"، موقع رئاسة مجلس الوزراء قانون اإلدارة المحلية" 2011لعام  107المتضمن تعديل المرسوم التشريعي  2015لعام  /11القانون رقم / 5

(. 2018تشرين األول/أكتوبر  24. )آخر زيارة 2015تّموز/يوليو  26السوري. 

-http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-2015-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-11//-%D8%B1%D9%82%D9%85
-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86

--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
-107-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A
-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86----2011-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--- . 
 .2018سيطرت القوات النظامية السورية على عموم الغوطة الشرقية خالل شهر نيسان/أبريل  6
 ,2018ز/يوليو شهر تمو في أواخرسيطرت القوات النظامية السورية على كامل محافظة درعا  7

http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-40/item/6897-2018-09-17-11-48-45
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4373
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=4397
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5575&cat=4390
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
http://pministry.gov.sy/contents/12329/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/11/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-107-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2011----%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9---
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 وهو أحد النازحين مؤخراً إلى الشمال السوري.  8
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https://www.facebook.com/duma.news/
https://www.facebook.com/duma.news/
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 وهو أحد النازحين مؤخراً إلى الشمال السوري.  9

https://www.facebook.com/duma.news/
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 .2016سيطرت القوات النظامية السورية على بلدة المعضمية في شهر تشرين األول/أكتوبر  10
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