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  دائرة متابعة الوحدات الوزارية اإلدارة العامة للشكاوى

  

  9/2009-8- 7جدول الشكاوى خالل األشهر 
  

 االسمالرقم
 

قيد انجزت نوع الشكوى مكان العمل العنوان التاريخ

 المتابعة

تم

 حفظها

الجهة التي وردت عليها 

 الشكوى

 تتايع لديها الشكوىالتيالجهة

  الخارجية واألسرى  وزارة الخارجية  *   ادارية  موظف  الجلزون  1/6/09  سامي يوسف  1
    هيئة التقاعد   *  خصم راتب  موظف  طولكرم  1/6/09  ابراهيم أحمد حامد  2
 األوقاف/ وزارة العدل وزارة األوقاف  *  قرار محكمة موظف نابلس  محمود أحمد عبادي  3
  تم تحويلها الى وزارة الداخلية  األمن الوقائي   *   اعتداء  مواطن  طولكرم  1/6/2009  وصفية كامل جرعاني  4
  وزارة العدل  وزارة الحكم المحلي   *   قرار محكمة  مواطن  طولكرم  13/5/2009  منذر نافذ سوالمة  5
  وزارة الداخلية  مواطنين    *    احتيال  مواطن  طولكرم    أصحاب مجمع الحواري  6
مصطفى محمد الحاج   7

 ابراهيم

طلب ارقا   طولكرم 7/6/2009

 عمومي

 وزارة النقل  وزارة النقل   * 

خصم  مواطن جنين 15/2/09 عائلة الشهيد ثائر ابو سرور  8

 مخصص

  المالية المركزية االدارة المالية المركزية   *

    وزارة السياحة *    ترقية  موظف  الخليل  2/12/08  نادية اسماعيل درة  9
    وزارة التربية   *  انهاء عقد  موظف  دوما  12/4/09  حكم محمد فراج  10
محمد ابراهيم صالح   11

 كراجة

 مجلس الوزراء موظف*   اداري مالي مواطن صفا 16/6/09

محمد داود صادق أبو   12

  الرب

مستحقات   مواطن  جنين  15/6/09

  مالية 

    وزارة العمل    *
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 االسم الرقم
 

قيد انجزت نوع الشكوى مكان العمل العنوان التاريخ

 المتابعة

تم

 حفظها

الجهة التي وردت عليها 

 الشكوى

 تتايع لديها الشكوىالتيالجهة

  وزارة الصحة  وزارة الصحة    *  ادارية  وزارة الصحة  رام اهللا  9/6/09  وفاء عبد اهللا األخرس  13
    هيئة التقاعد    *  مالية  متقاعد  عابود  28/6/09  ناهدة مصطفى عبد المجيد  14
  مجلس الوزراء  المحافظة    *  تعويض  مواطن  رام اهللا  1/7/09  ابو هاشم سليمان يوسف  15
    وزارة الحكم المحلي    *  اعتداء  مواطن  كفر عين  12/7/09  فهمي عباس محمد خرمة  16
نور الدين صالح محمود   17

  حماد

عدم تنفيذ   عسكري  طولكرم  5/7/09

  قرار محكمة

  وزارة العدل  وزارة العدل   * 

  وزارة الصحة  وزارة الصحة   *   ادارية  كلية التمريض  رام اهللا  5/7/09  طاهر الدبسسمر عدنان   18
محافظات  15/6/09 وسيم عبد القادر أبو فاشة  19

 الشمال

مستحقات  األمن الوطني

 مالية

  هيئة التقاعد   *

  ولم يصلنا رد عليهاتم تحويلها  وزارة الصحة  *   ادارية وزارة الصحة جنين 12/7/09 سمر جورج فريد خوري  20
  وزارة الصحة  وزارة الصحة  *   انهاء عقد  وزارة الصحة  طولكرم  12/7/09  عدي نبيه ابراهيم عبد الهادي  21
  وزارة الصحة  وزارة الصحة  *   انهاء عقد  وزارة الصحة  طولكرم  1/7/09  فراس فايز سرحان  22
 مجلس الوزراء هيئة التقاعد   * تقاعدي راتب متقاعد رام اهللا 15/6 نخلة مخائيل عطا اهللا الصوص  23
مخيم نور   21/6/09  ابراهيم أحمد يونس حامد  24

  شمس

خصم من   متقاعد

  الراتب

  مجلس الوزراء  هيئة التقاعد   * 
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 االسم الرقم
 

قيد انجزت نوع الشكوى مكان العمل العنوان التاريخ

 المتابعة

تم

 حفظها

الجهة التي وردت عليها 

 الشكوى

 تتايع لديها الشكوىالتيالجهة

استبعاده من   موظف  جنين  15/7/09  ربيع سعيد قاسم عبد العزيز  25

  التعيين

  وزارة الحكم المحلي  بلدية جنين   * 

تغطية مالية   متقاعد  رام اهللا  9/7/09  محمود قطناني  26

  لمجلة المرصد

  وزارة الثقافة  وزارةو الثقافة    * 

موعد مع   متقاعد  رام اهللا  9/7/09  محمود قطناني  27

  سيادة الرئيس

   *    

  وزارة الداخلية  وزارة الداخلية   *   سرقة سيارة  متقاعد  رام اهللا  9/7/09  محمود قطناني  28
  مرفوضة  دائرة القدس*     تغطية مؤتمر  متقاعد  رام اهللا  9/7/09  محمود قطناني  29
عنهم بسام / مراكز المكفوفين  30

  قطناني

  وزارة الشؤون االجتماعية  وزارة الشؤون االجتماعية    *    مستحقات مالية  مواطن  غزة  9/7/09

تحديد رسوم  مواطن غزة 9/7/09 المرصد  31

 جامعية

 تم تحويلها ولم يصلنا الرد التربية والتعليم العالي  * 

وأصحاب / عبد اللطيف نعيم  32

 المحاجر

/ جماعين 21/7/09

 نابلس

  الحكم المحلي/ بلدية جماعين جماعينبلدية   *  نقل موقع مواطن

  تم تحويلها ولم يصلنا الرد  وزارة النقل والمواصالت  *   رقم عمومي  مواطن  نابلس  15/7/09  محمد أحمد محمد جرمي  33
  مجلس الوزراء  مديرية الحكم المحلي   *  بناء مخالف  مواطن  كفرعين  12/7/09  كفر عين/120فهمي خرمة  34
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 االسم الرقم
 

قيد انجزت نوع الشكوى  مكان العمل العنوان التاريخ

 المتابعة

تم

 حفظها

الجهة التي وردت عليها 

 الشكوى

 تتايع لديها الشكوىالتيالجهة

تكاليف معسكر  اللواء الركن رام اهللا 9/7/09 محمود موسى القطناني  35

 صيفي

 مجلس الوزراء مكتب الرئيس *  

احالة على   معلم  بيت ساحور  14/6/09  نخلة مخائيل عطا الصوص  36

  التقاعد

  مجلس الوزراء  التربية والتعليم    *

مخيم نور   31/5/09  فراس فايز سرحان  37

  شمس

  تم تحويلها ولم يصلنا الرد  وزارة الصحة الفلسطينية   *   انهاء عقد  ممرض

جبهة -التعليم العالي-الداخلية*     برعاية مؤتمر  متقاعد  رام اهللا  9/7/09  محمود موسى القطناني  38

  الثقافة- التحرير الفلسطينية

  مجلس الوزراء

احالة على   مدرسة  عابود  28/6/06  ناهدة مصطفى نمر عبد الحميد  39

  التقاعد

  مجلس الوزراء  التربية والتعليم    *

  تحويلها ولم يصلنا الرد تم  مستشفى رام اهللا   *   انهاء عقد  ممرض  طولكرم  1/7/09  عدلي نبيه ابراهيم عبد الهادي  40
عاطل عن   رام اهللا  9/7/09  وحيد فتحي أبو الرب  41

  العمل

البحث عن 

  وظيفة

    ديوان الموظفين    

    الموظفينديوان       ترقية  موظف حكومي  قطاع غزة  28/7/09  خالد خليل أبو ميري  42
          اخالء شقة  مواطن  رام اهللا  30/7/09  منذر عبد القادر أبو مرة  43
  مجلس الوزراء  المستشفى الفرنسي    *  خطأ طبي  مواطن    29/6/09  صالح فتحي زكي قاقا  44
    منظمة التحرير*      سنوات خدمة  لواء مهندس  غزة  9/7/2009  محمود موسى سعيد القحطاني  45
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 االسم الرقم
 

قيد انجزت نوع الشكوى مكان العمل العنوان التاريخ

 المتابعة

تم

 حفظها

وردت عليها الجهة التي

 الشكوى

 تتايع لديها الشكوىالتيالجهة

  مجلس الوزراء  ديوان الموظفين*  * *  ادارية  موظف  الخليل  8/7/09  رامي نوفل  46
عضو لجنة   أريحا  17/8/09  عبد القادر صالح ناصر  47

  سوق الخضار

  مجلس الوزراء          بلدية أريحا

  وزارة الحكم المحلي  مجلس قروي الراس            طولكرم  18/8/09  سامح عبد اللطيف حطاب  48
مساعدة     بدو  19/8/09  سالم محمد سالم أبو عيد  49

  شيكات/مالية

    وزارة المالية      

            دائرة الجمارك  محاسب  رام اهللا  5/1/09  عامر نطمي رباح رشق  50
تعويض   سائق  نابلس  23/8/09  احمد موسى محمد مسيمي  51

  اضرار

  الوزراءمجلس   وزارة المالية    *  

تعويض   سائق  نابلس  23/8/09  توفيق علي حسن الصيرفي  52

  اضرار

  مجلس الوزراء  وزارة المالية    *  

تغطية مالية   مواطن  البيرة  1/9/09  محمد احمد رشيد عميرة  23

  بدل تحويلة

  مجلس الوزراء  مجلس الوزراء    *  

  سنيريا  30/8/09  عزمي محمد امين ذيب يحيى  54

  قلقيلية

موظف /مهندس

  حكومي

  مجلس الوزراء  وزارة االقتصاد    *    انهاء خدمة

  مجلس الوزراء  بلدية رام اهللا    *    مصادرة أرض  مواطنة  رام اهللا  31/8/09  مدلين محمد سعفان    55
  مجلس الوزراء  مستشفى رام اهللا    *     صحية  مواطن  رام اهللا  26/8/09  محمود توفيق مصلح  56

  
  
  


