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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي
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في تمام  7.8.2019يوم االربعاء الموافق  12/12/2019رقم  العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 جلسات المجلس المحلي.مساًء في قاعة  الساعة السادسة والنصف

 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 رئيس المجلسمازن عدوي,  .1

 علي صباح, القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي .2

 محمد دحلة, عضو المجلس .3

 خالد دحلة, عضو المجلس .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 فتحي زرعيني, عضو المجلس .6

 وسيم سالمة, عضو المجلس  .7

 

 

 لم يحضر الجلسة: 

 حميدي صباح, عضو المجلس .1

 اياد زرعيني, عضو المجلس  .2

 هاني عبيد, عضو المجلس .3

 ذياب عدوي, عضو المجلس  .4

 عاطف عدوي, عضو المجلس .5

 

 

 كما وشارك في الجلسة:

 ربحي دحلة, سكرتير المجلس .1

 محمد عدوي, محاسب المجلس .2

 عالء دحله, المستشار القضائي .3

 عرسان صباح, مراقب المجلس .4
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 جدول البحث:

 
 .10.7.2019والذي ُسل ِّم لحضرتكم بتاريخ  2018/2017مناقشة تقرير مراقب المجلس المحلي لسنة  .1

 

 افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالحضور.

 

 .طرح موضوع تقرير مراقب المجلس المحليطلب رئيس المجلس 

 اال يوم امس كما وشرح عن التقرير الذي اعده للحضور. الجلسةبانه لم تتم دعوته لهذه صرح مراقب المجلس  

 

 قام سكرتير المجلس بتوزيع بروتوكول لجنة المراقبة بهذا الصدد.

 

قام بشرح بروتوكول لجنة المراقبة والذي وزع على اعضاء عبد الحميد خيرهللا, رئيس لجنة المراقبة:  

 تي ذكرت في تقرير مراقب المجلس المحلي.المجلس المحلي كما تطرق الى موضوع شكاوي الجمهور وال

دار نقاش حول موضوع تقرير المراقب بين رئيس لجنة المراقبة والسيد علي صباح القائم بأعمال رئيس 

 المجلس.

نحن في قسم المعارف نقوم كل سنه بالقيام بفحص موضوع االمن واالمان سامي عدوي, مدير قسم المعارف: 

رياض االطفال ونحن نعمل على تصليح االمور بناًء على التقرير المعد سنوياً من في المؤسسات التعليمية وفي 

قبل المختصين, علينا ان نقيم طاقم لمتابعة الموضوع, وقال ان الوضع العام في رياض االطفال في طرعان هو 

 قل.جيد جداً وغالبية المواضيع المذكورة في التقرير قمنا بتصليحها من السنه السابقة على اال

قمت بعدة زيارات لرياض االطفال في القرية الوضع ممتاز جداً ولكن علينا ان نزيل رئيس المجلس المحلي:  

من مدير قسم المعارف ومهندس المجلس القيام وطلب رئيس المجلس  أي مخاطر ممكن ان تضر بالطالب.

او أي مؤسسة تعليمية وقبل  بزيارات تفقدية لرياض االطفال لتصليح أي شيء غير سليم في رياض االطفال

افتتاح السنة الدراسية تكلف مدير قسم البيئه عزيز زرعيني بفحص موضوع الكهرباء بجانب رياض االطفال 

في حي العسيليات كما وقام رئيس المجلس بتكليف مدير عام المجلس ومحاسب المجلس والمستشار القضائي 

 ها.بمتابعة التقرير وتصليح االمور التي يجب تصليح

 

 وتطرق رئيس المجلس الى موضوع شكاوي الجمهور وطرق عالجها حسب التقرير.

 

 

 

  _______________                        ________________ 

 ربحي دحلة                            مازن عدوي 

 سكرتير المجلس                    رئيس المجلس

 

 


