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        2016دورة فبراًز جماعت مكىاص                                                             

 الجلطت الثاهُت                              كخابت املجلظ                                 

خ:                                                                    2016/ 02/ 05بخاٍر

 :ت والخمطىن الىقطت الزابع

 .اهخخاب هائب رئِظ لجىت الخىقل الحضزي والطير والجىالن

 

، في 2016فبراًزالعادًت لػهز إن مجلظ جماعت مكىاص املجخمع في إطار الذورة 

 . 2016 فبراًز 05الجمعت املىعقذة ًىم   الثاهُت، جلطخه 

 املخعلق بالجماعاث. 113-14وطبقا ملقخضُاث القاهىن الخىظُمي رقم  -

اهخخاب هائب رئِظ لجىت الخىقل ب وبعذ  عزض رئِظ املجلظ للىقطت املخعلقت 

ذ جىاد مهال من مهام هائب رئِظ هدُجت اضخقالت الطُ الحضزي والطير والجىالن

وبعذ اللجىء هذه اللجىت جزشح الطُذ محمذ مػاطي لػغل مهمت هائب رئِظ اللجىت 

ذ العلني  أضفزث العملُت على ما ًلي  : إلى  الخصٍى

ــن  :  -   49عذد ألاعضاء الحاضٍز

   49عذد ألاصىاث املعبر عنها :  -

 33عذد ألاعضاء املىافقُــــن :  -

 :  وهم  الطادة

خالذ  -محمذ الػكذالي   -محمذ مُلىدي  -ًىضف عكامى  -رغُذ طالبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي -لُلى معشوس -ضميرة قصُىر  -أضماء خىجت  -بىدالي  محمذ الذكظ  –عبذ الصمذ إلادَر

قؼ -محمذ عكي  - ش ٌعقىبي  -محمذ أغكىد  -محمذ ُبحامُذي   -أمال فٍز إدَرظ  -عٍش

 -رغُذ مجبار -محمذ املػاطي  -محمذ فاللي  -حطن جمُمي  -اوي إضماعُل املهذ -العلمي 

هىر الذًن  - الصنهاجي إضماعُل  -عبذ العاطي كىاح -عبذ الزحمان أفلك -أحمذ بن حمُذة 

ش بلخيري  -ادَرظ خزوبي –محمذ لحلىح  -عامز س ي  -جىاد مهال  -عبذ العٍش  -حمُذ لعَى

  .خالذ معزوفي

 

  00ــن  : عذد ألاعضاء الزافضُــــ -

 

 

 

 

 



ذ :  -  16عذد املمخىعين عن الخصٍى

 وهم الطادة:

ذ بىحي -  -أحمذ مطغاحي  -الحطن بىكذور  -العباص الىمغاري   -عبذ الىبي عثماوي -فٍز

محمذ أبى القاضم  -املصطفى ضعذان -مىالي علي ملزاوي  -عبذ هللا مػكىر  -رغُذ الغاش ي 

س ي قُ  -مُىت حذاعأ -محمذ بىعالل  – هىال  -هػام القاًذ – جىاد حطني -طىويهادًت ادَر

  محطن .

 

لجىت الخىقل الحضزي والطير وبذلك جم اهخخاب الطُذ محمذ مػاطي هائبا لزئِظ 

 .والجىالن

 

 

 كــــــاجب  املجلظ                                            رئِظ املجلــــــظ            
   إمضاء : محمذ عكي          هى  إمضاء : د. عبذ هللا بىوا              

 

 


