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 2021أكتوبر  25بتاريخ:  02/2021مقرر عدد:

 النقطة المتعلقة بإحداث وتشكيل اللجن الدائمة للمجلس

  :أكتوبر  25إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  
  للنقطة المتعلقة بإحداث وتشكيل اللجن الدائمة للمجلس.وبعد دراسة المجلس 

 .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 
 إحداث وتشكيل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة .1

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (02اثنان)عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 

 يقرر ما يلي:

ماعات، القانون التنظيمي المتعلق بالج من 25و 43، 6تطبيقا لمقتضيات المواد  
إحداث وتشكيل لجنة الميزانية صادق المجلس بأغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

والشؤون المالية والبرمجة المكونة من سبعة أعضاء، وهم السيدات والسادة: بهية 

اليوسفي، عبد العالي هيدان، كمال لخميلي، ميلود باها، فاطمة لمام، إدريس اإلدريسي، 

 إيمان العيادي.

 اث وتشكيل لجنة المرافق العمومية والخدمات:إحد .2

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

   )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

   (.02عدد األعضاء الرافضيــــــــن: اثنان)

 (00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد)

 

 يقرر ما يلي:



القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  من 25و 43، 6تطبيقا لمقتضيات المواد 
إحداث وتشكيل لجنة المرافق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

دة: خديجة غيات، فاطمة العمومية والخدمات المكونة من ستة أعضاء، وهم السيدات السا

 الزهراء العزوزي، نجيب كمال، فريد بنبو عزة، كريمة لعكيدي.

 إحداث وتشكيل لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة: .3

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 يقرر ما يلي:

القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  من 43و 25، 6تطبيقا لمقتضيات المواد: 
إحداث وتشكيل لجنة التعمير وإعداد المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

التراب والبيئة المكونة من خمسة أعضاء، وهم السيدات والسادة: مونية الفرناني، رشيد 

 الفارق، عبد الرزاق بلحبشية، حسن العزوزي، سعيد ذو الكفيل.

 إحداث وتشكيل لجنة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية .4

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28لحاضريـــن: عدد األعضاء ا

 )ستة وعشرون( صوتا. 26عدد األصوات المعبر عنها: 

                       )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.00ال احد )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 

 يقرر ما يلي

القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق من  43و  25، 6: تطبيقا لمقتضيات المواد     
إحداث وتشكيل لجنة التنمية البشرية والشؤون المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على 

االجتماعية والثقافية والرياضية المكونة من خمسة أعضاء، وهم السادة: مروى نشوق، 

 امي، عبد هللا نجاح، علي العيادي.محمد ربيع، عبد الصادق بر

 إحداث وتشكيل لجنة تشجيع االستثمار وإنعاش فرص الشغل: .5

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 يقرر ما يلي:



من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  43و  25، 6تطبيقا لمقتضيات المواد:      
إحداث وتشكيل لجنة تشجيع صادق المجلس بأغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

إنعاش فرص الشغل المكونة من خمسة أعضاء، وهم السادة: خديجة االستثمار و

 فكري، العربي هنتوف، عبد الحكيم سالمة، فوزية شطو، عبد الخاليد البصري.

 2021أكتوبر  25بتاريخ:  03/2021مقرر عدد: 

 النقطة المتعلقة بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم.

  :أكتوبر  25إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 
  للنقطة المتعلقة بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم.وبعد دراسة المجلس 
 .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 تصويت أسفرت على ما يلي:وحيث أن عملية ال 
 انتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: .1

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

                    )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )الرافضيــــــــن:  عدد األعضاء

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و  43، 6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد عبد العالي هيدان صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

 انتخاب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: .2

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

                           )ستة وعشرون( عضوا. 26ــــن: عدد األعضاء الموافقي

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و  43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد كمال صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.  لخميلي

 انتخاب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات: .3



 ضوا.)ثمانية وعشرون( ع 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (، وهما السيدان:02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 عبد الصادق برامي .1

 محمد ربيع .2

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد)

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و 43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد نجيب كمال صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات.

 انتخاب نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات: .4

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28ـن: عدد األعضاء الحاضريــ

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (، وهما السيدان:02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 عبد الصادق برامي .1

 محمد ربيع .2

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد)

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و  43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيدة خديجة غيات صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 نائبة لرئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات.

 انتخاب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة: .5

 

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (، وهما السيدان:02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 عبد الصادق برامي .1

 محمد ربيع .2

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت:ال أحد)



 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و 43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد رشيد الفارق صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 رئيسا للجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.

 ئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة:انتخاب نائب ر .6

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

              )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال أحد)

 

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و 43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد حسن العزوزي صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 نائبا لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة.

 انتخاب رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية .7
 

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )أربعة وعشرون( عضوا. 24عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.03ثالثة )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.01عدد الممتنعين عن التصويت: عضوة واحدة)

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و 43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيد عبد هللا نجاح صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 الجتماعية والثقافية والرياضية.رئيسا للجنة التنمية البشرية والشؤون ا

انتخاب نائب رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية  .8

 والرياضية

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )خمسة وعشرون( صوتا 25عدد األصوات المعبر عنها: 

 )اثنان وعشرون( عضوا. 22عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (، وهي السيدة:01عدد الممتنعين عن التصويت: عضوة واحدة)

 خديجة فكري. .1



 قرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  26و 43، 6تطبيقا لمقتضيات المواد       
انتخاب السيدة مروى نشوق نائبة المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 لرئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.

 انتخاب رئيس لجنة تشجيع االستثمار وإنعاش فرص الشغل .9

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.01واحد )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: عضو 

 (.01عدد الممتنعين عن التصويت: عضو واحد)

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، صادق  26و  43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد        
انتخاب السيد العربي هنتوف ة ألعضائه الحاضرين على المجلس باألغلبية المطلق

 للجنة تشجيع االستثمار و إنعاش فرص الشغل.  رئيسا

 انتخاب نائب رئيس لجنة تشجيع االستثمار و إنعاش فرص الشغل .10

 )ثمانية وعشرون( عضوا 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا 28عدد األصوات المعبر عنها: 

                    )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02) عدد األعضاء الرافضيــــــــن: اثنان

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال احد )

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  26و 43،  6تطبيقا لمقتضيات المواد  
انتخاب السيدة خديجة فكري ة المطلقة ألعضائه الحاضرين على صادق المجلس باألغلبي

 نائبة لرئيس لجنة تشجيع االستثمار وإنعاش فرص الشغل.

 2021أكتوبر  25بتاريخ:  04/2021مقرر عدد:

 النقطة المتعلقة بانتخاب منتدب لتمثيل الجماعة

 داخل مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة 

 

 

  :أكتوبر  25إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  
  للنقطة المتعلقة بانتخاب منتدب لتمثيل الجماعة داخل مجموعة وبعد دراسة المجلس

 الجماعات الترابية الرحامنة.
 التصويت العلني. وبعد اللجوء إلى 



 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 
 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )سبعة وعشرون( صوتا. 27عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.01عضو واحد)عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 45و 44، 43، 6تطبيقا لمقتضيات المواد   
انتخاب السيد سعيد ذو صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 .الكيفل منتدبا لتمثيل الجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابية الرحامنة

 2021 أكتوبر 25بتاريخ:  05/2021مقرر عدد:

النقطة المتعلقة بانتخاب منتدبين لتمثيل الجماعة داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات 

 "الرحامنة الشمالية".

  :25إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 .2021أكتوبر
 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  
  للنقطة المتعلقة بانتخاب منتدبين لتمثيل الجماعة داخل مؤسسة التعاون وبعد دراسة المجلس

 بين الجماعات "الرحامنة الشمالية".

 .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

                  )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (00: ال أحد)الممتنعين عن التصويت

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق  45و 43،44،  6تطبيقا لمقتضيات المواد       
انتخاب السيدات بالجماعات، صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

والسادة: إيمان العيادي، مونية الفرناني، فريد بنبو عزة، فاطمة لمام، وإدريس اإلدريسي 

 .ماليةكمنتدبين لتمثيل الجماعة داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات الرحامنة الش

 2021 أكتوبر 25بتاريخ:  06/2021مقرر عدد:

 تعيين المجلس لممثل الجماعة بلجنة التسيير بدار المنتخبالنقطة المتعلقة ب

 

 

 



  :أكتوبر  25  إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 
   للنقطة المتعلقة بتعيين المجلس لممثل الجماعة بلجنة التسيير بدار وبعد دراسة المجلس

 .المنتخب
  .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )سبعة وعشرون( صوتا. 27عدد األصوات المعبر عنها: 

                   )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.01واحد )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت ال احد )

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق  45و 43،44،  6 تطبيقا لمقتضيات المواد     
انتخاب السيد بالجماعات، صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

 ميلود باها ممثال للجماعة بلجنة التسيير بدار المنتخب.

 2021أكتوبر  25بتاريخ:  07/2021مقرر عدد: 

ي حضيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بمراجعة النقطة المتعلقة بانتخاب ممثل المجلس ونائبه ف

 .اللوائح االنتخابية العامة

  :أكتوبر  25ان مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 .وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 
  وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بانتخاب ممثل المجلس ونائبه في حضيرة اللجنة

  اإلدارية المكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.
 .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 

دارية المكلفة بمراجعة انتخاب السيد نجيب كمال ممثل المجلس في حضيرة اللجنة اإل
 اللوائح االنتخابية

 

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

         )ستة وعشرون( عضوا. 26عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال احد)



انتخاب السيدة خديجة غيات نائبة للسيد نجيب كمال في حضيرة اللجنة اإلدارية المكلفة 
 بمراجعة اللوائح االنتخابية

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )ثمانية وعشرون( صوتا. 28عدد األصوات المعبر عنها: 

 )ستة وعشرون( عضوا. 26الموافقيــــن:  عدد األعضاء

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال احد )

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  45و 43،44،  6تطبيقا لمقتضيات المواد    
كممثل انتخاب السيد نجيب كمال صادق المجلس باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على 

في حضيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بمراجعة اللوائح السيدة خديجة غيات المجلس ونائبته 

 االنتخابية العامة.

 2021 أكتوبر 25بتاريخ:  08/2021مقرر عدد:

انتخاب ممثل المجلس ونائبه في حضيرة اللجنة اإلدارية المكلفة بمراجعة النقطة المتعلقة ب

 اللوائح االنتخابية العامة.

 

 

   :أكتوبر  25إن مجلس جماعة ابن جرير المجتمع في الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ
2021. 

 وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات  
 انتخاب ممثل المجلس ونائبه في حضيرة اللجنة للنقطة المتعلقة ببعد دراسة المجلس و

 اإلدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.

  .وبعد اللجوء إلى التصويت العلني 
 :وحيث أن عملية التصويت أسفرت على ما يلي 

انتخاب السيدة خديجة فكري ممثلة للمجلس في حضيرة اللجنة اإلدارية المساعدة المكلفة 
 بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.

 

 )ثمانية وعشرون( عضوا. 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )سبعة وعشرون( صوتا. 27عدد األصوات المعبر عنها: 

 ن( عضوا.)خمسة وعشرو 25عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال احد)

انتخاب السيدة مروى نشوق نائبة للسيدة خديجة فكري ممثلة للمجلس في حضيرة اللجنة 
 اإلدارية المساعدة المكلفة بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة.



 ثمانية وعشرون( عضوا.) 28عدد األعضاء الحاضريـــن: 

 )سبعة وعشرون( صوتا. 27عدد األصوات المعبر عنها: 

 )خمسة وعشرون( عضوا. 25عدد األعضاء الموافقيــــن: 

 (.02اثنان )عدد األعضاء الرافضيــــــــن: 

 (.00عدد الممتنعين عن التصويت: ال احد )

 

 يقرر ما يلي:

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  45و 43،44 ، 6 تطبيقا لمقتضيات المواد        

 انتخاب السيدة خديجة فكري صادق المجلس بأغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين على

نائبتها في حضيرة اللجنة اإلدارية المساعدة المكلفة  والسيدة مروى نشوق كممثلة المجلس

 .بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة


