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  412:توثيق

 

 محضر جلسة

وذلك في قاعة قسم  01:11في تمام الساعة  01/11/3102المنعقدة يوم االحد الموافق  9/3102محضر جلسة المجلس البلدي رقم 

 .الهندسة

 :الحضور

 نائب أول- مصطفى احمد غليون رئيس- خالد محمد حمدان اغبارية

 عضو- فيصل ظاهر محاجنة عضو- فاروق عوني محاجنة

 عضو- عماد ملك محاميد عضو- موسى نمر محاميد

 عضو- عدنان خالد طه محاميد عضو- عمر احمد اغبارية

 عضو- وائل خليل ابو زينة عضو- محمد صبحي محاجنة

 عضو- رامز محمود جابر عضو- محمد صبحي جبارين

 عضو- جمال محمود محاميد عضو- محمد جمال محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد رئيس البلديه- ناصر خالد اغباريه المستشار القضائي- مصطفى احمد قبالوي

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
السكرتير ومدير - احمد محمود صادق جبارين

 الموارد البشرية

 

 :الغياب

 عضو- محمد حسن محاجنة قائم باالعمال- مصطفى سهيل محاميد

 مراقب البلدية- رفعت احمد محاجنة
 

 

 :جدول االعمال

 .تسمية وتثبيت الكتل الممثلة في المجلس البلدي 1.

 .تعيين لجنة االنتخابات واختيار رئيس لها 2.

 

 :مجرى الجلسة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على , بسم هللا الرحمن الرحيم : افتتحت الجلسة من قبل رئيس البلدية بالبسملة ثم قال 

 . سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 



لسيد منير اعضاء البلدية واالخوة المشاركين والحضور وتحية خاصة السيد عادل ناصر مامور االنتخابات ونائبه ا, حيا الحضور 

 .هنو

البلدي وسندعو كل عضو من اجل تسمية قائمته   عقدت هذه الجلسة من اجل تثبيت الكتل الممثلة في المجلس  :عادل ناصر

 . ووكيلها والقائم باعمال الوكيل

 

 .تسمية وتثبيت الكتل الممثلة في المجلس البلدي 1.

 

 :قام اعضاء البلدية بتثبيت القوائم وفق التالي

 ,البلدية الشيخ خالد حمدان اخذ حق التصريح رئيس وعضو المجلس 

 ________د.هـ.ع___وحروفها ___ العهد_فسمى قائمته باسم  

 _________________________خالد اغبارية______:اما الوكيل فهو

 ______________حاميد خالد م___________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

  

 ,___________محمد صبحي جبارين __ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______ك ____وحروفها _________ الكتلة االسالمية ___فسمى قائمته باسم  

 _________________هاشم عبدالرحمن محاجنة____________:اما الوكيل فهو

 _________________مصطفى محاميد __________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_________مصطفى غليون ________ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 ____ك _____وحروفها _________ الكتلة االسالمية _____فسمى قائمته باسم  

 ________________هاشم محاجنة _______:اما الوكيل فهو

 _____________مصطفى محاميد __________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_______فاروق محاجنة ______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______ك____وحروفها ________ الكتلة االسالمية ____فسمى قائمته باسم  

 _____________________هاشم عبدالرحمن ______:ا الوكيل فهوام

 ________________مصطفى محاميد _________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_______________عمر اغبارية _____ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 ________ك___وحروفها ______ الكتلة االسالمية ______فسمى قائمته باسم  



 _______________هاشم محاجنة ________________:اما الوكيل فهو

 ________________مصطفى محاميد ___________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_____________وائل جبارين______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______د.و____وحروفها ________ ام الفحم الموحدة ____فسمى قائمته باسم  

 ________________عدنلن محاميد ________________:اما الوكيل فهو

 ____________________احمد اغبارية ______:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_________عدنان محاميد ___ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______د.و____وحروفها _______ ام الفحم الموحدة ______فسمى قائمته باسم  

 ___________________عدنان محاميد ____________:اما الوكيل فهو

 _______________احمد اغبارية __________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,___________محمد حسن محاجنة ______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 ______ن _____وحروفها _______ التحالف البلدي ______فسمى قائمته باسم  

 _________________عالء تلس ____________:اما الوكيل فهو

 ______________نسيم محاجنة _________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,___________جمال محاميد ______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______هـ____وحروفها ________ العدالة واالنقاذ ____فسمى قائمته باسم  

 __________________محمود جبارين ___________:اما الوكيل فهو

 ________________ماهر جبارين ________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,____________محمد محاجنة _____ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______هــ____وحروفها ________ قائمة العدالة واالنقاذ ___فسمى قائمته باسم  

 __________________محمود جبارين ________________:اما الوكيل فهو

 ____________________ماهر جبارين _______:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  



  

 ,_____________رامز جبارين ____ثم اخذ خق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______.ف.ق____وحروفها ___ الوفاق البلدي ___فسمى قائمته باسم  

 _______________________الجابر احمد__________:اما الوكيل فهو

 ____________________لؤي جبارين ________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,___________عماد محاميد _____ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______ك____وحروفها ____________ الكتلة االسالمية _____فسمى قائمته باسم  

 _____________________هاشم محاجنة ____________:اما الوكيل فهو

 ___________________مصطفى محاميد _______:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,___________موسى محاميد _______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 _______ك____وحروفها ________ الكتلة االسالمية ____فسمى قائمته باسم  

 ______________________هاشم محاجنة __________:اما الوكيل فهو

 ___________________مصطفى محاميد ________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,_______________محمد محاجنة _____ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 ______ك_____وحروفها ___________ الكتلة االسالمية ____فسمى قائمته باسم  

 ____________________هاشم محاميد ____________:اما الوكيل فهو

 __________________مصطفى محاميد _________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

 ,___________فيصل محاجنة ______ثم اخذ حق التصريح عضو البلدية السيد 

 ________م.ع.ن___وحروفها __________ البديل ______فسمى قائمته باسم  

 ___________________فيصل محاجنة ___________:اما الوكيل فهو

 _________________ظاهر محاجنة _________:والقائم باعمال الوكيل

  

  

  

  

تبين  -مرفقة-تعذر على السيد محاميد مصطفى سهيل الحضور الى الجلسة بسبب مرض والدته فارسل رسالة  

ووفق نص الرسالة فان قائمته هي الكتلة االسالمية وحرفها ك ووكيله هاشم محاجنة , تعريف انتماءه الحزبي

 .والقائم باعمال الوكيل مصطفى محاميد

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

 .تعيين لجنة االنتخابات واختيار رئيس لها 2.



 

 

االنتخابات بشكل تلقائي ومن يريد احدا بديال عنه   اعضاء المجلس البلدي هم اعضاء لجنة  تقرر ان يكونوا. أ

نة االنتخابات مرفق طيه القائمة باسماء رئيس واعضاء لج. عليه ارسال كتاب تفويض باسم العضو البديل

 .وبعض القائمين باعمال االعضاء

اقترح رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان السيد كمال يوسف طاهر ليكون رئيسا للجنة : اختيار رئيس اللجنة . ب

 .االنتخابات

 .واقترح السيد رامز جبارين والسيد احمد الجابر ليكون رئيسا للجنة االنتخابات     

 4صوتا ونال اقتراح السيد رامز جبارين  00فنال اقتراح الشيخ خالد حمدان : تم التصويت على االقتراحين 

 . اصوات

 .وبهذا تم اختيار السيد كمال يوسف طاهر محاميد رئيسا للجنة االنتخابات باغلبية االصوات

  

  

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

 

 
 بإحترام

  احمد محمود صادق جبارين


