
 :مركسي الفلسطٍىًالبىاء التمثٍلً للمجلس ال

ذثاٌٍ عذد أعضاء انًجهض انًزكشي انفهظطًٍُ يُذ تذاٌح ذأطٍظّ عاو 

عضىاً،  13درى اٌَ، فقذ كاٌ عذد أعضائّ عُذ اَعقاد دورذّ األونى  3791

أعضاء يزاقثٍٍ يىسعٍٍ كانرانً: رئٍض انًجهض انىطًُ  6ٌضاف إنٍهى 

( 4( أعضاء دزكح فرخ )31( عضى، أعضاء انهجُح انرُفٍذٌح )3انفهظطًٍُ )

( عضى، 3( عضى، انجثهح انشعثٍح نرذزٌز فهظطٍٍ )3أعضاء، انصاعقح )

( 3( عضى، انجثهح انذًٌقزاطٍح نرذزٌز فهظطٍٍ )3جثهح انرذزٌز انعزتٍح )

 .( أعضاء7عضى، انكفاءاخ )

 

فً غسة  0111( سبتمبر 01-9أما فً الدورة التً اوعقدث بتارٌخ )

 :لًعضىاً مىزعٍه كالتا 001فقد بلغ عدد أعضاءي 

 عدد األعضاء الجهت التمثٍلٍت م.

 31 انهجُح انرُفٍذٌح نًُظًح انرذزٌز انفهظطٍٍُح 1

 4 يكرة رئاطح انًجهض انىطًُ انفهظطًٍُ 2

 31 االذذاداخ انشعثٍح 3

 7 رؤطاء انهجاٌ انذائًح 4

 9 دزكح انرذزٌز انىطًُ انفهظطًٍُ )فرخ( 5

 3 جثهح انرذزٌز انعزتٍح 6

 3 انجثهح انذًٌقزاطٍح نرذزٌز فهظطٍٍ 7

 3 انجثهح انشعثٍح نرذزٌز فهظطٍٍ 8

 3 جثهح انرذزٌز انفهظطٍٍُح 9

 3 جثهح انُضال انشعثً 10

 2 االذذاد انذًٌقزاطً انفهظطًٍُ )فذا( 11

 2 دزكح انجهاد اإلطاليً 12

 2 دشب انشعة انفهظطًٍُ 13

 2 انجثهح انشعثٍح )انقٍادج انعايح( 14

 2 يُظًح انصاعقح 15

 2 انجثهح انعزتٍح انفهظطٍٍُح 16

 2 دشب انخالص انىطًُ اإلطاليً 17

 3 انًجهض انعظكزي األعهى 18

 35 انًظرقهىٌ 19

 15 أعضاء انًجهض انرشزٌعً انفهظطًٍُ 20



 

م، كان 00/0119/ 01وفً الدورة التً عقدث للمجلس بتارٌخ 

 :تىزٌع األعضاء على الىحى التالً

أوال: األر طهٍى انشعُىٌ أتى األدٌة )رئٍض انًجهض انىطًُ انفهظطًٍُ(؛ 

عهى اعرثار أٌ أعضاء انًجهض انرشزٌعً أعضاء فً انًجهض انىطًُ 

 .انفهظطًٍُ

 .عضىاٌ–ثاٍَا. يكرة رئاطح انًجهض انىطًُ انفهظطًٍُ 

 .عضًىا 31 -ثانثا. أعضاء انهجُح انرُفٍذٌح

 .31-راتعا. االذذاداخ انشعثٍح 

 .أعضاء 1 -خايظا. انهجاٌ انذائًح فً انًجهض انىطًُ

 :طادطا. يًثهى انفصائم

 .6-أ_ دزكح فرخ 

 .3 -ب_ جثهح انرذزٌز انعزتٍح

 .3 -ج_ انجثهح انذًٌقزاطٍح

 .3 -د_ انجثهح انشعثٍح

 .3 -ِ_ جثهح انرذزٌز انفهظطٍٍُح

 .3 -و_ جثهح انُضال انشعثً

 .3 -س_ االذذاد انذًٌقزاطً )فذا(

 .3 -دزكح انجهاد اإلطاليً )تٍد انًقذص( ح_

 .3 -ط_ دشب انشعة انفهظطًٍُ

 .3 -ي_ انجثهح انعزتٍح انفهظطٍٍُح

 .3 -ك_ دشب انخالص اإلطاليً

 .1 -ل_ انًجهض انعظكزي

 .31-طاتعا. انًظرقهىٌ 

 :ثايُا. انًجهض انرشزٌعً

 .أعضاء 4أ_ رئاطح انًجهض انرشزٌعً 

 .عضىا 31نرشزٌعً ب_ رؤوطاء انهجاٌ فً انًجهض ا

 .أعضاء 6ج_ رؤطاء انكرم انثزنًاٍَح فً انًجهض انرشزٌعً 

 


