مدرض الجلسح ةاملنطقح عذد 3
 -1معطياخ ةخصىص التلذيح :
إسم املنطقح :الضىاصني .

أ  -إسم التلذيح  :منضل فاسيس

عذد السمان ةاملنطقح  353 :سالن .

ب  -عذد السمان ةالتلذيح  3633 :سالن
خ  -داسيخ الجلسح  03:نىفمرب . 0306
ث  -ممان الجلسح :املذسسح اإلةذذائيح ةالضىاصني.
ج  -إسم ميرس الجلسح  :فاديح العايث.
ح  -مدرض مدشس من قتل  :عضيضج الذىي.

خ  -مدرض مصادق عليه من طشف  :اخمذ سلمان سئيس النياةح الخصىصيح .
 -2معطياخ ةخصىص الجلسح :
أ – عذد املضاسلني يف الجلسح ةاملنطقح  50 :مضاسك .

اًعدد اًجميل

اًنظتح ((%

عدد املشازهني

عدد اًنظاء طمن املشازهني

عدد اًشتان طمن املشازهني واًرًن
درتاوح أعمازهم ةني  61و 53طنح
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ب – جذول األعمال :

 عسض اًذشخٌص اًفنٍ ًٌمنطلح.
 دلدًم املىازد املاًٌح املخصصح ًٌمنطلح.
 دوىًن فسق عمٍ ًذدوًن ملرتحاخ املذدخٌني ةخصىص دحدًد املشازًع.
 إجساء اًذصىًر ودسدٌث املشازًع امللرتحح ودلدًم االًظاحاخ.
 إنذخاب ممثيل املنطلح.

 – 3دزلري ةاإلخصاء الىصفي الذقذيشي للتنيح األساسيح ةاملنطقح: 3
(يممن للتلذيح اعذماد األنمىرج الذايل)

اًطسكاخ
نظتح اًطسكاخ
يف حاًح جٌدج أو
مذىططح ()%
()6

منطلح 5

% 71

األزصفح
نظتح األزصفح
يف حاًذها جٌدج
أو مذىططح

نظتح األزصفح يف
حاًح طٌئح دذطٌث
اًذدخٍ

()%

()%

()6

()6

()6

%67

%53

%73

نظتح اًطسكاخ يف
حاًح طٌئح دذطٌث
اًذدخٍ
()%

اًذنىًس
اًعمىمٍ

اًسةط ةشتوح دطهري املٌاه
املظذعمٌح ()%

نظتح اًذغطٌح
ةشتوح اًذنىًس
اًعمىمٍ
()%
()3

نظتح اًذغطٌح ةشتوح اًذطهري اًعمىمٍ
()%
()3

%88

%3

(ً ) 6ذم احذظاب هره اًنظتح ةلظمح مظاحح اًطسكاخ أو األزصفح املعنٌح عىل مظاحذها اًجمٌٌح وذًى دون اعذتاز اًطسكاخ املسكمح
(ً ) 3ذم احذظاب هره اًنظتح ةلظمح طىي اًطسكاخ املجهصج عىل اًطىي اًجميل ًٌطسكاخ وذًى دون اعذتاز اًطسكاخ املسكمح

وجىد إشواًٌاخ ًذرصًف
مٌاه األمطاز

 – 4االسذثماساخ املقرتخح من طشف املضاسلني ةاملنطقح  3خالل سنح :0307

املرشوع
-

نىعٌح اًذدخٍ

اًوٌفح اًذلدًسًح

دنىًس و دعتٌد طسًم امللربج.
ةناء األزصفح.
دصوًد ملربج اًشىاشني ةاملاء اًصاًح ًٌرشاب .
دطهري املٌاه املظذعمٌح.
االنازج اًعمىمٌح.
دعتٌد اًطسكاخ ةوٍ من شازع داز معمس +شازع داز
متازن+شازع داز اًوٌالنٍ+شازع داز اًشطٍ.
دهٌئح مخفظاخ رسعح أماَ املدزطح.
دصٌٌح اًذنىًس (حىمح داز معمس+متازن).
ةناء نادي أطفاي.
مٌعث حٍ.
ةناء ملهى ًٌشتاب .

-

 – 5نقاش ودفاعل مع املضاسلني :

أطئٌح ومالحظاخ املشازهني
-

أجىةح اًتٌدًح و/أو األطساف املعنٌح

امللرتحاخ املذعٌلح ةاملشازًع دم دسدٌتها حظث اًذصىًر عٌٌها من طسف
اًحظىز ودم إدزاجها حظث األوًىًح ًٌذم إعذمادها حظث االموانٌاخ املاًٌح املذىفسج
واملخصصح ًٌمنطلح ةعد املعاًنح املٌدانٌح اًذٍ طذلىَ ةها املصٌحح اًفنٌح ًٌتٌدًح ًٌذثتر
من كاةٌٌح إنجاشها ودحدًد دوٌفذها اًذلدًسًح.

 – 6مىاضيع أخشي للنقاش مع املضاسلني :

أطئٌح ومالحظاخ املشازهني

 اًذدخٍ ًذهٌئح املدزطح.





دعمٌم اًحاوًاخ عىل املنطلح.
دشوى هافح املىاطنني من عدَ وجىد اًنلٍ ةني مدًنح منصي
فازيس واًشىاشني وةني منطلح اًشىاشني ومدًنح املونني.
اًذرمس من عدَ دنلٍ اًربًد إىل املنطلح.
طاًث ةعع املذظاهنني ةذمذٌعهم ةمنحح دحظني املظون.

أجىةح اًتٌدًح و/أو األطساف املعنٌح

أشاز اًظٌد زئٌع اًنٌاةح اًخصىصٌح أنه طٌذم دزض املىاطٌع
املطسوحح حظث إموانٌاخ اًتٌدًح ومساطٌح اًهٌاهٍ املخذصح
ًرضوزج اًذدخٍ يف املىاطٌع اًذٍ من مشمىالدها .
هما ةني اًظٌد زئٌع اًنٌاةح اًخصىصٌح ًٌحارضًن أن اًتٌدًح
يف اًجٌظاخ املحٌٌح ًٌذنمٌح طاًتر ةإحداز نادي أطفاي ةمنطلح
اًشىاشني يف عدًد املساخ.

 - 7نذائج الجلسح ةاملنطقح :3
 صىخ املشازهىن يف اًجٌظح عىل امللرتحاخ ودم دسدٌتها هما ًيل :
.0
.0
.3
.4

دعتيذ الطشقاخ( 38صىخ).
الذنىيش( 03صىخ).
دطهري مياه املسذعملح( 3أصىاخ).
ةناء األسصفح( 0أصىاخ).

 إنذخاب ممثيل املنطلح اآلدٍ ذهسهم:
.0
.0
.3
.4

سالم معمش (ممثل عن المهىل).
مشوان ةن متاسك (ممثل عن الضتاب).
إيمان ةن متاسك(ممثلح عن النساء).
صادي صىصان (ممثل عن الضتاب).

 – 0.7مالخظاخ ةخصىص الذذخالخ املطلىب إنجاصها ةاملنطقح : 3
سيذم إجشاء معاينح ميذانيح من طشف فني التلذيح للذذقيق يف املضاسيع املقرتخح خسث االولىيح لذدذيذ دملفذها
الذقذيشيح لعشضها يف الجلسح العامح الذضاسليح الثانيح .

 – 0.7مالخق :
 – 0.0.7عشض التلذيح :

 – 0.0.7صىس الجلسح ةاملنطقح: 3
املشخلح الذدضرييح للجلسح

صىس الجلسح

