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ــــم :        عمالت مكىاش                                            ــــ  11ملرر ركـــ

        2016دورة فبراًر                    جماعت مكىاش                                          

 الجلضت ألاولىكخابت املجلط                                                               

خ:                                                                    2016/ 02/ 04بخاٍر

 الىلطت الحادًت عغر:  :

ت الذراصت واملى  – افلت على اجفاكُت الغراكت في إطار املبادرة الىطىُت للخىمُت البغٍر

 الكخىاء حافلخين للىلل املذرس ي بنزالت الرداًت.

 

، في 2016إن مجلط جماعت مكىاش املجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر فبراًر

 . 2016فبراًر  04جلضخه ألاولى، املىعلذة ًىم  الخمِط 

 املخعلم بالجماعاث. 113-14اهىن الخىظُمي ركم وطبلا مللخضُاث الل -

وبعذ دراصت املجلط للىلطت املخعللت باجفاكُت الغراكت في إطار املبادرة الىطىُت  

ت الكخىاء حافلخين للىلل املذرس ي بنزالت الرداًت.  للخىمُت البغٍر

  

ت العلني  أصفرث العملُت على ما ًلي  : وبعذ اللجىء إلى  الخصٍى

ــً  :  عذد ألاعضاء -   51الحاضٍر

  51عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

ـــً :  -   51عذد ألاعضاء املىافلُـ

 

 :  وهم  الضادة

خالذ  -محمذ الغكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىصف عكامى  -رعُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معسوز -صميرة اللصُىر  -أصماء خىجت  -بىدالي  محمذ  –عبذ الصمذ إلادَر

لػ -محمذ عكي   -ط  الذك محمذ  -محمذ ُبحامُذي  -ادَرط صللي عذوي   -أمال فٍر

س ٌعلىبي  -أعكىد   -حضً جمُمي  -إصماعُل املهذاوي  -إدَرط العلمي  -إدَرط إاللت  -عٍس

  -عبذ الرحمان أفلك -أحمذ بً حمُذة  -رعُذ مجبار  -محمذ املغاطي  -محمذ فاللي 

س  –عبذ العاطي كىاح  -محمذ بىعسو   -خُمت التهامي بى  - الصنهاجيإصماعُل  عبذ العٍس

العباش  –هسهت الصح  -عبذ الحم بيضالم -محمذ لحلىح  -هىر الذًً عامر  - بالخيري 

ذ بىحي - الىمغاري  أحمذ  –الحاج صاصُىي  -الحضً بىكذور   -مىالي علي ملراوي  – فٍر

جىاد مهال   -أمُىت حذاظ  -املصطفى صعذان -عبذ هللا مغكىر  -رعُذ الغاش ي  -مضغاحي 

س ي  - سق  –هىال محضين  -جىاد حضني  -حمُذ لعَى  هغام اللائذ .   -مصطفى املٍر

 

 



  00عذد ألاعضاء الرافضُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد املمخىعين عً الخصٍى

 

 ًلرر ما ًلي :

 

 ،2016فبراًراملجخمع في إطار الذورة العادًت لغهر  ًىافم مجلط جماعت مكىاش

ً جلضخه ألاولى،خالل  على اجفاكُت الغراكت في إطار املبادرة  بإجماع أعضائه الحاضٍر

ت الكخىاء حافلخين للىلل املذرس ي بنزالت الرداًت  .الىطىُت للخىمُت البغٍر

 

ـــــط       كــــــاجب  املجلط                                     رئِط املجلـ
   إمضاء : محمذ عكي                ذ هللا بىواهى  إمضاء : د. عب              

 

 


