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يعية خالل جلسة عقدت    ي   لخمس يتضمن هذإ إلتقرير متابعة أدإء مجلس إلنوإب إلسنة إلتشر

جلسة  68منها  35/9/4243ولغاية 4242/;/7إلثالثة. إبتدإء من إلجلسة إألول إلمنعقدة بتاري    خ

ي ،
يغي إلثان 

ي إلفصل إلتشر
 
يغي إألول وإرب  ع جلسات فقط عقدت ػ

ي إلفصل إلتشر
 
من هذإ عقدت ػ

ي تنص عل: )تنعقد ( /إلفقرة ثالثا من إل44يتضح إن إلمجلس قد خالف إلمادة )
نظام إلدإخلي وإلت 

ي إألسبوع ولهيأة إلرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب 
 
جلسات إلمجلس عل إألقل يومي   ػ

ي جلسته
 
ي عدلت بقرإر إلمجلس ػ

ورة( إلت  إلمتضمنة  ;423/ 35/6إلتاسعة إلمنعقدة بتاري    خ  إلض 

ي تعقد خالل كل شهر بثمان جلسات وعل إلرغم 
 فريق ن ذلك سجل معدد إلجلسات إلت 

لم تعقد فيه إي جلسة إما شهر ، إب ، إيلول ( نيسان  ،شباط  )إن شهر إلمرصد 

( 32إكثر إلشهور من حيث عدد إلجلسات حيث بلغت)   من إلفصل إالول إيلول

 ( جلسات ;)بلغت   ، إذإر (كانون إالول )جلسات ثم يله شهر 

 

 (3 – 4حذول سكم )

 غضص الجلؿاث الشهغ

 ٌ  .3 اًلى

 ٌ  . حشغيً الاو

 1 حشغيً الثاوي

 ٌ  9 واهىن الاو

 1 واهىن الثاوي 

 . شباؽ 

 9 اطاع

 . نيسان 

 3 ايار

 3 حزيران 
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 5 تموز 

 . اب

 . ايلول

 51:34 اًلىل 

ً الاول   .:.3 حشٍش

ً الثاوي  .51:5 حشٍش

 34:35 كاهىن الاول 

 .:39 كاهىن الثاوي 

 خالي مً الجلعاث شباغ 

 .53:4 اراس
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 نيسان 

 إيار

 حزيرإن 

 تموز 

 إب 

 ولإيل

 املجمىع 
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 حلؿاث ال حضٌو اغماٌ لها .2

للىظام الذاخلي  للمجلغ  في مادجه الخاظػت (مً حذول الاغمال خالفا 41، 44، 55، .3، 36، 33خلذ الجلعاث  )

 جماسط هُأة الشئاظت املهام الفلشة أوال التي جىص غلى )
ا
: جىظُم حذول ألاغمال بالخيعُم مؼ سئِغ اللجىت آلاجُت: أوال

ػه غلى ألاغظاء وأغظاء مجلغ الشئاظت وأغظاء  املػىُت أو ممثليهم مً اللجان لجلعاث مجلغ الىىاب وجىَص

ت ئدساج مجلغ الىصس  ش املىطىغت للمىاكشت مؼ مشاغاة أولٍى ؼ وملترحاث اللىاهحن والخلاٍس  به مشاَس
ا
اء مشفلا

ت  مششوغاث اللىاهحن امللذمت مً الحكىمت التي أنهذ اللجان املخخصت دساظتها، وكزلك املىطىغاث املهمت الجاٍس

 (أخشورلك كبل ًىمحن في ألاكل مً غلذ الجلعت ما لم ًىص الذظخىس غلى ُمَذد 

الشئاظت حذول أغمال مجلغ الىىاب  هُئتحػذ الفلشة أوال التي جىص غلى ) ن فظال غً املادة العابػت والثالزى 

ػه او جبلُغه لألغظاء كبل اوػلاد الجلعت ألاولى  ألاظبىعي بالخيعُم مؼ سؤظاء اللجان املخخصت وجلىم بخىَص

 (.ألاظبىغُت بُىمحن غلى ألاكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339 

230 

109 

 الفمرات غٌر المنفذة الفمرات المنفذة مجموع الفمرات



 12 

 ظام ألاغػاءمضازالث وهلاؽ ه .3

م املشصذ الىُابي الػشاقي مذاخالث وهلاغ الىظام ألغظاء ػُت الثالثت  مجلغ الىىاب  جابؼ فٍش خالل العىت الدشَش

عي الثاوي ( لغاًت الجلعت .5.5\9\1للذوسة الاهخخابُت الشابػت مً الجلعت الاولى )   الاولى للفصل الدشَش

 عاث املخبلُت وجظمىذ الاحي:اكخمال محاطش الجل( ورلك بعبب غذم 5.53\1\59)

 لُه .1)بلغذ ار كان الىائب غماس ػػمت الاكثر مشاسكت مً حُث املذاخالث وهلاغ الىظام ( مذاخلت، ٍو

 ( مشاسكت.59( مشاسكت وبػذه الىائبت غالُت هصُف ب ).1الىائب فالح حعً حاظم الخضغلي)

 ( هائبا95مشاسكت مً الىىاب فلذ بلغ غذدهم ما ًلاسب ) والاكل 

 ( هائبا..31في ححن بلغ غذد الزًً لم جكً لهم أي مشاسكت مً حُث املذاخالث وهلاغ الىظام ما ًلاسب ) 

 ( 1 اما جفصُل املذاخالث وهلاغ الىظام لألغظاء ًمكً مشاحػت امللحم سكم ) 

 

 اؾدبضاٌ ألاغػاء -4

 مخخلفت كما مىضح في ادهاه: ألظبابمجلغ الىىاب اظدبذال بػع ألاغظاء  شهذ

 (3 – 6ل سكم )حذو 
 

 ؾبب الاؾدبضاٌ  الجلؿت وجاعيسها الىائب البضًل الىائب املؿدبضٌ ث

 اشغال مىصب اخش (.5.5\9\.3) (4) وفاء حعحن  كاؾم الاغغجي  1

 وفاة الىائب  (.5.5\9\.3) (4) اكبال غذهان  ؾيضاء همبش 2

 وفاة الىائب  (.5.5\35\31) (.5) شزس  دمحم حعحن غلي الػبىصي  3

 وفاة الىائب  (.5.5\35\31) (.5) اًىب ًىظف الشبُعي  خؿحن الؼهحري  4

 اشغال مىصب اخش  (.5.5\35\31) (.5) وػُم غبذ املحعً غمش  فالح ًىوـ الػيؿاوي  5

 وفاة الىائب  (5.53\3\31) (11) دمحم ابشاهُم غلي غِس ى خىحن اللضو  6

 وفاة الىائب  (5.53\1\36) (14) شبال حعً سمظان صفش أعام هاجي دمحم 7

 اشغال مىصب اخش  (5.53\1\13) (46) طحى سطا هاشم الىائليغبض الاله  8

ت )  فُصل حعان ظكش  هضي سجاص  9 الدشاوٍس

56\4\5.53 ) 

 اشغال مىصب اخش 

 وفاة الىائب  (5.53\1\59( )3) سظىل ساض ي ابى حعىت  غضهان الاؾضي  11
 

 

 

 جطىيخاث -1

 (4مىطىغاث مخفشكت كما مبحن في امللحم سكم )صىث مجلغ الىىاب غلى 
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 14 

174 

129 

92 

 الموانٌن المصوت علٌها  المراءة الثانٌة  المراءة االولى 
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 ملترخاث اللىاهحن 

اكيت لالغخماص عكم ) 2117( لؿىت 78ملترح كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن الهيأة الػغ  

  .2111( لؿىت 37ملترح كاهىن حػضًل وليت الشغؾت عكم )

 ملترح كاهىن الػمان الطحي 

كاهىن مػاصلت الشهاصاث والضعحاث الػلميت الػغبيت والاحىبيتملترح   

 ملترح كاهىن الاجداصاث الغياغيت الىؾىيت

1969( لؿىت 185ملترح كاهىن الخػضًل الثالث للاهىن هلابت املحاؾبحن واملضكلحن عكم )  

69 72 

51 

 الموانٌن المصوت علٌها  المراءة الثانٌة  المراءة االولى 
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شان ( كاهىها في ححن كان شهش 36كان شهش اراس هى ألاكثر فاغلُت مً حُث اللىاهحن املصىث غليها فلذ بلغذ ) -  حٍض

 ( كىاهحن فلؽ.3ألاكل فاغلُت فلذ بلغذ غذد اللىاهحن املصىث غليها )

( كاهىن في 51)جه اما الشهىس ألاكثر والاكل فاغلُت مً حُث اللشاءاث ألاولى كان شهش اًلىل فلذ بلغ غذد كشاءا -

ً الثاوي فلذ كشأ فُه كاهىها واحذا فلؽ.  ححن كان ألاكل هى شهش حشٍش

( .3)في ححن كاهذ الشهىس ألاكثر والاكل فاغلُت مً حُث اللشاءاث الثاهُت كان شهش اًلىل فلذ بلغ غذد كشاءاجه  -

 ( كشاءاث فلؽ 1كاهىن في ححن كان ألاكل هى شهش كاهىن الثاوي فلذ بلغ )

ؼ كىاهحن كشاءة أولى، مما ًجػلهما باملشجبت ألاولى مً بحن الجلعاث. .( بلشاءة )1ي ححن جمحزث الجلعت  )ف - ( مشاَس

( كىاهحن. كما 6( بخحلُلها اغلى غذد مشاث اهجاص لللشاءة الثاهُت لللىاهحن ئرا كشأث فيها ).3بِىما حاءث الجلعت )

ذ غلى43حللذ الجلعت ) ذ غلى ) ( اغلى غذد املشاث الخصٍى  ( كىاهحن.1اللىاهحن حُث جم فيها الخصٍى

ؼ )     -  (   جمىص . اب ، شباغ ، هِعان وخلذ الشهىس الاجُت مً أي حشَش

 

ػُت  م املشصذ الىُابي في جصيُف اللىاهحن التي ًصىث غليها املجلغ في حلعاجت خالل  العىت الدشَش اغخمذ فٍش

بها في مخؼؽ سكم )الثالثت للذوسجحن الاهخخابِخ ؼ وجم جبٍى  (: حن الثالثت والشابػت بحعب وظُفتها والغشض مً الدشَش
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واظخجىاب واحذ  واظخظافخحن خمعت اظئلت ه ُت مً خالل جىحُماسط مجلغ الىىاب خالل هزا الفصل ظلؼخه الشكاب

 .فلؽ

 

 ألاؾئلت الشفهيت 

 الجذول الخالي ًىضح ألاظئلت املىحهت مً ػالب العإال واملعائل:

 (3 –31حذول سكم )

 الىظ  املؿائل الؿؤاٌ  عكم وجاعيش الجلؿت

ش املالُت +  دمحم الذساجي  8/9/2121( 3) ش وٍص وٍص

 الخخؼُؽ

التزام الحكىمت بخلذًم وسكت الاصالحاث  حىل غذم

ًىما التي هص غليها كاهىن  .6الاكخصادًت خالل مذة 

في املادة العابػت  .5.5الاكتراض املحلي والخاسجي لػام 

خ  مىه غلما أن مجلغ الىىاب صىث غلى اللاهىن بخاٍس

54/6/5.5.. 

ش الػمل والشإون  هذي سجاد  12/11/2121( 11) وٍص

 الاحخماغُت

ل احشاءاث الىصاسة للمحافظت غلى امىال الششكت حى 

ت التي  ؼ الػلاٍس الىػىُت لالظدثماساث العُاحُت واملشاَس

 .باملئت 66ٌعهم صىذوق جلاغذ وطمان الػمال فيها بيعبت 

 

محافظ البىك  فالح ظاسي  22/11/2121( 23)

 املشكضي 

 

سئِغ مجلغ  كاظم غؼُت  23/11/2121( 23)

 الخذمت الاجحادي 

خفعش فُه غً الالُت التي ًدبػها مجلغ الخذمت اظ

الاجحادي في حػُحن املذساء الػامُحن وجيعِب املىظفحن 

الجذد مً وصاساث اخشي والششوغ والظىابؽ التي وطػذ 

 .لظمان جمثُل حمُؼ مكىهاث الشػب الػشاقي

سئِغ مإظعت  مثنى امحن 26/1/2121( 37)

 السجىاء العُاظُحن

هالي ضحاًا حلبجت بلاهىن حىل اظباب غذم شمىل ا

السجىاء العُاظُحن اظىة بباقي سجىاء الىظام العابم 

 ومحخجضي سفحاء.

 

 

 



 18 

 االستضافة 

ار لم جزكش اًت مادة مً مىاد الذظخىس فظال الىىاب حاص لىا ان وػذ حلعاث الاظخظافت طمً الجهذ الشكابي ملجلغ  ئرا

 :لىحى الاحيكاهذ غلى ا غً الىظام الذاخلي لكلمتالاظخظافت فلذ

 

 (3 –36حذول سكم )

 الخاعيش والجلؿت  املىغىع  الاؾخػافت 

ملىاكشت جىظُؼ امللاغذ الذساظُت  وػيغ الخػليم الػالي والبدث الػلمي 

 للذساظاث الػلُا

(51 )55/33/5.5. 

ش  العُذ احعان غبذ الجباس وٍص

 الىفؽ 

وجود تصرٌح منسوب له بوجود 

تدخل لبعض النواب فً عمل 

ارة خارج االطر المانونٌة، الوز

وعدم تجهٌز محطات تابعة لوزارة 

الكهرباء بالولود مما ادى الى 

 .تولفها عن االنتاج

(5 )59\6\5.53 

 

 

 

 اؾخجىاب ألاغػاء 

 واحذ فلؽ كما كىضح في الجذول الخالي: باظخجىا جخللذ هزه العىت 

 

 (3 -.3حذول سكم )

 الخاعيش والجلؿت  املىغىع  الاؾخجىاب 

ئيـ هيئت الاغالم ع 

 والاجطاالث

بشأن جظلُل هُئت الاجصاالث ملجلغ الىصساء بخصىص 

ججذًذ غلىد الهاجف الىلال وغذم الالتزام ببىىد حماًت 

 املعتهلك.

(19( )1/1/5.53) 

 

 

افلت غلى  ويظهغ ان املجلـ كض ضىث بػضم اللىاغت غلى أحىبت عئيـ هيئت الاغالم والاجطاالث وجمذ املى

 وألاعبػحن.مىه في الجلؿت الخامؿت سحب الثلت
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الىظام الذاخلي ملجلغ الىىاب غلى أن ًكىن )حشكل اللجان الذائمت في أول حلعت ٌػلذها املجلغ  مً 69املادة هصذ 

شاعى في حشكُلها سغبت الػظى واخخصاصه وخبرجه( وغلى الشغم مً ئكشا س الىظام الذاخلي بػذ ئكشاس الىظام الذاخلي ٍو

خ  حشكُله لجىت جخىلى حػذًله، غحر ان الػذًذ مً اللجان لم  ذ، بػ.51/9/5.3للمجلغ في الجلعت الثاهُت املىػلذة بخاٍس

 :جكخمل بشكلها النهائي فظال غً وحىد الحاالث الاجُت

 

 الخىغاع -1

 في الجذول الخالي:كما مبحن  في أكثر مً لجىت( 9أظماء الىىاب ار بلغ غذدهم ) لبػع جكشاس وحىد

 (3 –.3حذول سكم )

 اللجىت املىغعة  اللجىت الحاليت  اؾم الىائب  ث

 الشهذاء والطحاًا اللاهىهُت ضائب زضع هاًف  1

 الشهذاء والطحاًا حلىق الاوعان    كص ي غباؽ دمحم خؿحن  2

 الاوكاف والشإون الذًيُت  التربُت ؾػاص حباع دمحم 3

 الاوكاف والشإون الذًيُت  الاكخصاد والاظدثماس  ماػن غبض املىػم حمػه 4

 الاوكاف والشإون الذًيُت  الاكخصاد والاظدثماس  هىفل شغيف حىصه  5

 الاوكاف والشإون الذًيُت  التربُت هىشياع كغصاؽ ًلضا  6

 الاوكاف والشإون الذًيُت  الاكخصاد والاظدثماس  ميثاق ابغاهيم فيطل  7

 الاوكاف والشإون الذًيُت  الاجصاالث واغالم  اؾىان ؾالم ضاصق  8

 الاوكاف والشإون الذًيُت  الػالكاث الخاسحُت  عيدان خىه اًىب  9

 

 أغػاء ؾحر مىحىصًً -2

ت مىصغحن غلى اللجانا ( هىاب فظال غً هائب واحذ بال لجىت كما في 1بلغ غذدهم ) غظاء لم ًإدوا الُمحن الذظخىٍس

 الجذول الخالي:

 (3 –33حذول سكم )

 اللجىت اؾم الىائب ث

 خيضع حىاص واظم الػباصي 1
 

 مشاكبت جىفُز البرهامج الحكىمي والخخؼُؽ الاظتراجُجي هىعي وامل دمحم خؿً املاليي 2

 الثلافت والاغالم والعُاحت والازاس عاوان ؾػيض غلي عغىان الػبيضي 3
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  اؾػض غبض الامحر الػيضاوي 4

 

 هىاب بال لجان  -3

 ( كما مىضح في الجذول الخالي:31بلغ غذدهم )

 (3 –35حذول سكم )

 اؾم الىائب ث اؾم الىائب ث

 وػُم غبذ املحعً 6 فُصل حعان ظكش  1

 دمحم ابشاهُم غلي 7 غذهان فُحان 2

 دمحم حعحن شزس 8 اًىب ًىظف اظماغُل 3

 اظػذ غبذ الامحر 9 حعحن خظحر غباط 4

م ًىوغ 11 خالذ مخػب ًاظحن 5  غبذ الكٍش

 سظىل ساض ي ابى حعىت 12 شبال حعً   11

  14 طحى سطا هاشم   13

 

 

 عئاؾت اللجان -4

لبذاًت حشكُلها مً  تأًام جالُمً الىظام لذاخلي ملجلغ الىىاب غلى أن )جيخخب كل لجىت خالل زالزت  (4.)هصذ املادة: 

، ورلك باألغلبُت لػذد 
ا
املجلغ الفصل الاول مً مً انهاء  ملى الشغأغظائها( وغبحن أغظائها سئِعا وهائبا للشئِغ وملشسا

ػُت الثالثت غلى وفم اخش جحذًث في ًىم  هائب او ملشس ، غحر ان الػذًذ مً اللجان ماجضال دون العىت الدشَش

 :(4كما مبحن في مخؼؽ سكم )و  (56/4/5.53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بال رئٌس 

 بال نائب 

 بال ممرر

 بال رئٌس بال ممرر بال نائب 

0 

3 

3 

0 
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 والجذول الاحي ًىضح اللجان غحر املكخملت:

 (3 –35حذول سكم )

 الىلظ  الىىاب غضص املىخملت  اللجان ؾحر 

 بال هائب  .3 التربيت 

 بال هائب وملشس  . مؤؾؿاث املجخمؼ املضوي والخؿىيغ البرملاوي 

 بال هائب وملشس  .3 احخثار البػث 

 بال ملشس  1 الثلافت والؿياخت والازاع 

 

 

 ام الذاخلي حذول ًبحن غذد اللجان التي ًكىن فيها ألاغظاء بػذد صوجي خالفا للىظ -.

 (3 –34حذول سكم )

 ألاغػاءغضص   اللجىت

 54 الىفـ والؿاكت والثرواث الؿبيػيت

 34 الؼعاغت واملياه والاهىاع

 . الاكاليم واملحافظاث ؾحر املىخظمت بئكليم

 .3 اللاهىهيت

 .3 الخػليم الػالي والبدث الػلمي

 .5 الخاعحيتالػالكاث 

 .3 جغة واملهجغيًالػمل والشؤون الاحخماغيت واله

 35 الاجطاالث والاغالم

 34 املغأة والاؾغة والؿفىلت

اكبت جىفيظ البرهامج الحىىمي والخسؿيـ الاؾتراجيجي  34 مغ

 .3 احخثار البػث 
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 غمل اللجان مً خيث الحغواث الدشغيػيتزاهيا: 

ؼ وا ش سظما بُاهُا باملشاَس ػُت افشد الخلٍش مللترحاث التي أهجضث فيها اللشاءاث ألاولى غلى صػُذ الفػالُاث الدشَش

 وكذ جبحن الاحي:، والثاهُت مصىفت بحعب اللجان التي كذمذ معىدتها

 ( كاهىها كشاءة زاهُت وامللذمت مً لجىت الػالكاث 14( كاهىها كشاءة أولى و )11جم خالل هزا الفصل كشاءة )

 الخاسحُت.

 ( كىاهحن كشاءة.اما اللجىت املالُت فلذ كذمذ ) ( كىاهحن كشاءة زاهُت..أولى و ) 

  اللجان ألاكل مً حُث اللشاءاث لللىاهحن )الاجصاالث والاغالم، ألاوكاف والشإون الذًيُت، املشأة والاظشة

 الحكىمي(. جوالؼفىلت، مإظعاث مجخمؼ مذوي، الشهذاء والطحاًا، مشاكبت جىفُز البرهام

اطتالاما اللجان الاجُت لم جكً لها أي مشاسكت )املص ، التربُت، ألاكالُم واملحافظاث غحر حت والػشائش، الشباب والٍش

 باكلُم(.  تاملىخظم
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 اما غلى ضػيض اللىاهحن الطاصعة فلض جػمً الاحي:

( 6كاهىها زم جليها املالُت ) (33( كاهىها وجليها لجىت الصحت والبِئت كذمذ )11كذمذ لجىت الػالكاث الخاسحُت )

 كىاهحن.

 ( كىاهحن فلؽ.4)اما اللجان )الامً والذفاع، والضساغت واملُاه والاهىاس( فلذ كذمذ 

  كذمذ اللجان )الىفؽ والؼاكت، املشأة والاظشة والؼفىلت، حلىق الاوعان، الشهذاء والطحاًا، الػمل

اطت( كاهىها واحذا   (.6املخؼؽ سكم ) فلؽ. وكما مبحن فيوالشإون الاحخماغُت، الشباب والٍش

 والاغالم، ألاوكاف والشإون الذًيُت، املصالحت والػشائش،  اللجان الاجُت أي كاهىن )الاجصاالث لم جلذم

 مشاكبت جىفُز البرهامج الحكىمي، الجزاهت، التربُت، ألاكالُم واملحافظاث الغحر مىخظمت باكلُم(.

 لجىت اللاهىهُت بكىنها مخخصت بجمُؼ اللىاهحن التي جلشأ في املجلغ.: لم جذسج اللىاهحن الخاصت بالمالخظت
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 احخماغاث اللجان زالثا: 

م املشصذ الاحي:، جىتل صػُذ غذد الاحخماغاث املػلىدة مً كبل كللى غ  الحظ فٍش

  عي والػشائش( لماملصالحت لجىت )ان  .حػلذ أي احخماع خالل الفصل الدشَش

  جليها لجىت الجزاهت مً  م( احخماغاته41املالُت ألاكثر اوػلادا مً حُث الاحخماغاث فلذ غلذث )كاهذ اللجىت

 .ا( احخماغ53حُث الاحخماغاث فلذ غلذث )

 ( مشاكبت وجىفُز البرهامج الحكىميغلذث اللجان الاجُت احخماغا واحذا فلؽ .)الضساغت واملُاه والاهىاس ، 

  الخػلُم الػالي، الثلافت والاغالم(. فلؽ )  ثماغازالر احخفُما غلذث اللجان الاجُت 

 (.سكم ) اما بلُت اللجان فلذ جفاوث غملها في غلذ الاحخماغاث وكما مىضح في املخؼؽ 
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 عضض زاص أوال: 

ها املحذد واملػلً في حذول الاغمال مً بذاًت غمل املجلغ لم جىػلذ أي حلعت مً حلعاث املجلغ في وكت -1

ش حُث كاهذ الجلعاث الاكشب الى مىغذها هي  . ار اوػلذث (35,31,.3,.,3,5,1,4,6)الى غاًت اغذاد الخلٍش

 بػذ الىكذ املحذد لها بعاغت.

ت وهم  أسبؼهائبا لػذم جأدًت  151مجلغ الىىاب ٌػمل ب  لما ًضا -2 كل مً )هىسي هىاب الُمحن الذظخىٍس

 .كامل املالكي، اظػذ الػُذاوي،حُذس الػبادي، ساكان ظػُذ(

 .حلعت مً بذاًت غمل املجلغ الى الان ألًتفي حظىسهم  الكلي أغظاء املجلغلم ًكخمل غذد  -3

 .حذول الاغمال الزي ٌػذ مً كبل هُئت الشئاظت ً( م55,44,41,.36,33,3خلذ الجلعاث ) -4

 د الشحال كما في لجىت املشأة وألاظشة والؼفىلت، اظخمشاس خلى بػع اللجان مً وحى  -5

ش مخالفا بزلك  ( حلعت حتى6لم ًيشش مجلغ الىىاب الػشاقي محاطش ) -6  هظامهمىغذ اغذاد الخلٍش

 الذاخلي.

خ  -7 .خالفا للىظام الذاخلي  للمجلغ  .5.5/.3/.5غلذ مجلغ الىىاب زالر حلعاث  في راث الُىم بخاٍس

 التي جىص غلى )جماسط هُأة الشئاظت املهام  في مادجه الخاظػت أوال منها 
ا
:  جىظُم حذول ألاغمال آلاجُت: أوال

ػه غلى ألاغظاء  بالخيعُم مؼ سئِغ اللجىت املػىُت أو ممثليهم مً اللجان لجلعاث مجلغ الىىاب وجىَص

ش امل ؼ وملترحاث اللىاهحن والخلاٍس  به مشاَس
ا
ىطىغت وأغظاء مجلغ الشئاظت وأغظاء مجلغ الىصساء مشفلا

ت ئدساج مششوغاث اللىاهحن امللذمت مً الحكىمت التي أنهذ اللجان املخخصت  للمىاكشت مؼ مشاغاة أولٍى

ت ورلك كبل ًىمحن في ألاكل مً غلذ الجلعت ما لم ًىص  دساظتها، وكزلك املىطىغاث املهمت الجاٍس

الشئاظت حذول أغمال  هُئتحػذالتي جىص غلى ) والثالزىن أوالالذظخىس غلى ُمَذد أخش.(  ومادجه العابػت 

ػه او جبلُغه لألغظاء كبل  مجلغ الىىاب ألاظبىعي بالخيعُم مؼ سؤظاء اللجان املخخصت وجلىم بخىَص

 (.الجلعت ألاولى ألاظبىغُت بُىمحن غلى ألاكلاوػلاد 

بحعب  املػخمذةأغظاء اللجان  ابحن أظماءفشك سصذها 5.53\4\56بحعب اخش جحذًث في اللجان  -8

 .مجلغ الىىابامليشىسة في مىكؼ وبحن أظماء أغظاء اللجان  الخحذًث

( بِىما الػذد الكلي 141ًكىن فيها غذد ألاغظاء ) 5.53\ 4\56بحعب اخش جحذًث  امليشىسةاللجان  -9

 ..5.3( بحعب اهخخاباث مجلغ الىىاب ظىه 159) لألغظاء

: جىػلذص غلى )الفلشة زالثا منها التي جى 55خالف املجلغ هظامه الذاخلي في مادجه  -11
ا
حلعاث املجلغ  زالثا

غلى ألاكل ًىمحن في ألاظبىع ولهُأة الشئاظت جمذًذها أو جحذًذها حعب الظشوسة.( التي غذلذ بلشاس 

خ  حلعخهاملجلغ في  املخظمىت غذد الجلعاث التي حػلذ خالل كل  5.39/ 31/4الخاظػت املىػلذة بخاٍس
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غلذث فُه خمغ  الثاوي كذم املشصذ ان شهش كاهىن شهش بثمان حلعاث وغلى الشغم مً رلك سجل فٍش

شان ( حلعت واحذة فلؽ   اما شهش جمىص فلذ غلذث فُه حلعخان  حلعاث  وغلذث في شهش)   اًاس ، وحٍض

واحماال ان املذة الىاكػت بحن اوػلاد اول حلعت ، هِعان ،اب   .شباغ  شهش حلعت فيحػلذ أًت  ولمفلؽ 

عي الثاوي في غلذ فيها مجلغ الىىاب اسبؼ حلعاث فلؽ  5.53/./59الى  59/1/5.53 في الفصل الدشَش

 غلى رلكحلعت كما ًىص الىظام الذاخلي  16واملفشوض ان ًكىن غذد الجلعاث فيها 

 

 مسالفاث مؿخمغة زاهيا: 

ش املشص م املىصذ غذم مػالجت مجلغ الىىاب للمخالفاث آلاجُت غلى الشغم مً الخىبُه ئليها في جلاٍس ذ سجل فٍش

 العابلت.

ؼ ألاغظاء غلى اللجان البرملاهُت مً دون محذداث واضحت فػلى الشغم مً أن املادة     : اظخمشاس غملُت جىَص
ا
 (1.)اوال

مً الىظام الذاخلي جىص غلى:)جخكىن كل  لجىت مً اللجان الذائمت مً غذد مً ألاغظاء ال ًلل غذدهم غً ظبػت 

ذ غً واحذ وغششون غظىا( و  ً كما وسد في الجلعت أغظاء وال ًٍض ل سئِغ املجلغ باطافت غظٍى مً  (35)جخٍى

ػُت ألاولى غحر اهىا هجذ بأن بػع اللجان فيها )  بِىما البػع آلاخش لم ًكخمل 51الفصل ألاول للعىت الدشَش
ا
( هائبا

اطت  حت والازاس العُاالثلافتوالاغالم و اغظاء فلؽ و  (1)الحذ ألادوى مً غذد ألاغظاء كما في لجان الشباب والٍش

 اغظاء فلؽ.(1)

ػه   غلى اللجان الذائمت في املجلغ. ( هائب31)زاهُا: اظخمشاس مخالفت املجلغ هظامه الذاخلي بػذم جىَص

: اظخمشاس خلى لجان )
ا
ش البرملاوي( مً وحىد هائبا للشئِغ فظال احخثار البػث،زالثا مإظعاث املجخمؼ املذوي والخؼٍى

 غً ملشس اللجىت.

ذ غليها سابػا: اظخمشا س املجلغ بػذم جظمحن هظامه الذاخلي امليشىس غلى مىكػه الشظمي، للخغُحراث التي جم الخصٍى

 مً كبله.

: ًيشش الحظىس .3خامعا: اظخمشاس مخالفت هُئت الشئاظت للمادة )
ا
( مً الىظام الذاخلي للمجلغ التي جىص:)أوال

ًيشش أظماء ألاغظاء املخغُبحن في وششة املجلغ او الصحف(. ئر لم  وإحذيوالغُاب في وششة املجلغ الاغخُادًت 

 احذي الصحف.

ذ غلى حعاباجه الخخامُت في مخالفت "معخمشة" للمادة ) : ظادظا ( مً الىظام الذاخلي 341اظخمشاس املجلغ بػذم الخصٍى

ػشض غلى )التي جىص غلى  الشئاظت للمىافلت  هُئتًلىم اللعم املالي في املجلغ باغذاد الحعاباث الخخامُت للمجلغ، َو

 بزلك للمجلغ للمصادكت غلُه
ا
شا  .(غلُه وإحالخه ئلى لجىت الشإون املالُت، وجشفؼ اللجىت جلٍش

 

 

 



ٌ  الػىىان حشغيً  اًلى

 ٌ  الاو

واهىن  حشغيً الثاوي

 ٌ  الاو

 املجمىع متوز  حزيران  ايار  اطاع شباؽ واهىن الثاوي

هاف +اظخأ. .3 الجلؿاث

حلعت 

 (مشجحن33)

+اظخأهاف 1

 (51حلعت )

+ اظخأهاف 1 9

( 14حلعت )

مشجحن وحلعت 

( مشة 11)

 واحذة

. 9 1 1 2 1. 

  119 21 9 8 .1 . 13 61 .1 11 5. مجمىع الفلغاث

 .51 6 6 4 16 . .3 .1 .3 13 63 الفلغاث املىفظه

 3.9 15 3 4 34 . 31 31 35 55 33 الفلغاث ؾحر املىفظة

ن امللغوءة اللىاهح

 كغاءة اولى

51 3. 3 33 1 . 4 0 3 2 69 

اللىاهحن امللغوءة 

 كغاءة زاهيت

3. 31 9 36 1 . . 2 0 2 .5 
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اللىاهحن املطىث 

 غليها

4 3. 1 3. 1 . 36 0 1 0 13 

 5 0 1 0 . . . . 3 .  الاؾخػافاث

 35 0 0 0 . . . 3 3 3 3 البياهاث امللغوءة

 31 0 1 0 1 . 3 1 . 3 5 الخطىيذ الضازلي

 3 0 0 0 3 . . . . . . الاؾخجىاباث

 . 0 0 0 3 . 3 3 3 3 1 الخلاعيغ

 1 0 0 0 . . 3 . 5 3 3 ؾؤاٌ شفهي



( اللىاهحن الخىظُمُت3ملحم سكم )  
 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص املىاص 

 مشغوع كاهىن هلابت الخمغيؼ . 5

( لؿىت 5الػغاق للحػاعة الاؾالميت عكم ) كاهىن ؾامغاء غاضمت 31 1

2118 

 كاهىن الػمان الطحي .3 44

 كاهىن مػاصلت الشهاصاث والضعحاث الػلميت الػغبيت والاحىبيت .3 36

 باهخساباث مجلـ الىىا .3 

 كاهىن وليت اللىة الجىيت 53 11

 كاهىن جمىيل العجؼ املالي 55 35

 خساباث مجلـ الىىابكاهىن جسطيظ وجمىيل هفلاث اه .1 5

 كاهىن الاجداصاث الغياغيت الىؾىيت 11 11

 كاهىن الىاحياث الاًؼيضًاث .1 9

مشغوع كاهىن الحلىق الخلاغضًت للمخىفحن مً مىدؿبي وػاعة الصحت  .4 6

املهً الؿبيت والصحيت والاصاعيت في وػاعة الصحت هديجت  مً طوي 

 الخطضي لفاًغوؽ هىعوها
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 مىاحهت حائدت هىعوها مشغوع كاهىن  45 6

مشغوع كاهىن املىاػهت الػامت الاجداصًت لجمهىعيت الػغاق للؿىت  46 69

 . 2121املاليت 

 

 ( الخػذًل غلى اللىاهحن5ملحم سكم )

 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص املىاص 

اكيت لالغخماص عكم ) 31 1 ( 78ملترح كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن الهيأة الػغ

 2117ت لؿى

  2111( لؿىت 37ملترح كاهىن حػضًل وليت الشغؾت عكم ) 36 5

( 136مشغوع كاهىن الخػضًل الثاوي للاهىن الخضعج الؿبي البيؿغي عكم ) .1 4

 1981لؿىت 

ملترح كاهىن الخػضًل الثالث للاهىن هلابت املحاؾبحن واملضكلحن عكم   43 5

 1969( لؿىت 185)

 1981( لؿىت 89اهىن الصحت الػامت عكم )مشغوع كاهىن حػضًل ك 43 5

مشغوع كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن ضىضوق صغم الاكؿام الضازليت في  45 4

 2112( لؿىت 7وػاعة الخػليم الػالي والبدث الػلمي عكم )

مً كاهىن املحىمت  2115لؿىت  31كاهىن الخػضًل الاٌو )الامغ عكم  41 .

 الاجداصًت
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 ثجفاكُاوالا ثهذااملػا (1)سكم ملحم 

 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص املىاص 

 كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت ميىاماجا بشأن الؼئبم 6 5

كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت باعيـ امللحم باجفاكيت الامم  . 5

  1992املخدضة الاؾاعيت لخؿيحر املىار لػام 

هػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت الؿالمت والصحت في مشغوع كاهىن ا . 5

  2111( لؿىت 184الؼعاغت. عكم )

 2116مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت الػمل البدغي لؿىت  31 5

مشغوع اللاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت هىيت وزائم البداع عكم  31 5

 2113( لؿىت 185)

الػغيبي ومىؼ التهغب مً صفؼ  غوع كاهىن جطضًم اجفاكيت ججىب الاػصواج مش 36 5

الػام بحن خىىمت حمهىعيت الػغاق  الػغائب املفغوغت غلى الضزل وعاؽ املاٌ 

 والحىىمت الهىؿاعيت

لألعاض ي  في شأن اوشاء الخدالف الػالمي   مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكيت 36 5

 الجافت 

واؾخسضام املجاعي  ام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت خماًت مشغوع كاهىن اهػم 36 5

 1992  هلؿىيي  –املائيت الػابغة للحضوص والبدحراث الضوليت 

مشغوع  كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى البروجىهٌى الثاوي الجفاكيت الهاي  39 5

 الخاص بدماًت املمخلياث الثلافيت في خالت الجزاع املؿلح 1954لػام 
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مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت بىً الاؾدثماع الاؾيىي  39 5

 للبنى الخدخيت

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت الضوليت لخؿىؽ  .5 5

 2113املػضٌ في  1988والبروجىهٌى املػضٌ لها لػام  1966الخدميل لػام 

اق الى اجفاكيت خضوص املؿؤوليت غً مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغ  54 5

بما في  1996في ضيؿتها املػضلت ببروجىهٌى غام  1976املؿالباث البدغيت لػام 

 طلً خضوص املؿؤوليت املػضلت

املػضٌ  2115مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى بغوجىهٌى غام  54 5

خت البدغيت لػام الجفاكيت كمؼ الاغماٌ ؾحر املشغوغت املىحهت غض ؾالمت املال 

1988 

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت الضوليت في شأن  54 5

 1992املؿؤوليت املضهيت غً اغغاع الخلىر بالؼيذ لػام 

مشغوع  كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت الضوليت لالؾخػضاص  56 5

 1991( لؿىت  oprc91 والخطضي والخػاون في ميضان الخلىر الؼيتي )

كاهىن جطضًم اجفاكيت  1981( لؿىت 127مشغوع كاهىن الؿاء اللاهىن عكم ) 56 5

بشأن الاحاػة الضعاؾت مضفىغت الاحغ  1979( لؿىت 11الػمل الػغبيت عكم )

 امللحلت بها 1979( لؿىت 3والخىضيت الػغبيت عكم )

كيت الضوليت لػبـ واصاعة مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفا 56 5

 2114مياه الطابىعة والغواؾب في الؿفً لػام 
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افيت  .5  5 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت املىظمت الهيضعوؾغ

 الضوليت بطيؿتها املػضلت

غلى اجفاكيت  2113و 1999مشغوع كاهىن جطضًم الخػضًالث التي احغيذ غامي  59 5

 1967مليت للملىيت الفىغيت املىكػت في ؾخىههىلم غام اوشاء املىظمت الػا

مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكيت الامم املخدضة بشأن الشفافيت في الخدىيم  59 5

 الخػاهضي بحن املؿدثمغيً والضٌو  .

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى حػضًل اجفاكيت باٌػ بشأن الخدىم  11 5

 خسلظ منها غبر الحضوصفي هلل الىفاًاث الخؿغة وال

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت الضوليت بشان املؿؤوليت  16 5

 2111املضهيت غً اغغاع الخلىر بىكىص الؿفً الؼيتي لػام 

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت الضوليت بشأن غبـ  16 5

 2111طاث الازاع املؤطًت لػام الىظم الؿفيييت امللاومت لاللخطاق و 

كمؼ الاغماٌ ؾحر  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى بغوجىهٌى  .1 5

اللائمت في الجغف اللاعي لػام  املشغوغت املىحهت غض ؾالمت املىطاث الثابخت 

1988 

الضوليت لؿالمت الحاوياث  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى الاجفاكيت  .4 5

 ( CSC ) 1972ػام ل

الاغتراف بلغاعاث الخدىيم  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت  .4 5

 ( .1958الاحىبيت وجىفيظها )هيىيىعن 



 36 

الى الاجفاكيت الضوليت  مشغوع كاهىن حػضًل كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق  .4 1

( 31عكم ) 2116لها لؿىت املىمل  والاجفاق الاوعبي  1968للؿحر غلى الؿغق لػام 

 2115لؿىت 

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى بغوجىهٌى بشأن الاؾخػضاص  43 5

 2111والخطضي والخػاون في ميضان اخضار الخلىر بمىاص زؿحرة وغاعة لػام 

مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى اجفاكيت هحروبي الضوليت إلػالت  43 5

 2117الحؿام لػام 

الجفاكيت مىؼ  1996مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى بغوجىهٌى غام  43 5

 1972الخلىر البدغي الىاحم غً كلب الىفاًاث واملىاص الازغي لػام 

الخطىيذ غلى مشغوع كاهىن اهػمام حمهىعيت الػغاق الى مػاهضة الخػاون  41 5

 1971لؿىت  pctبشأن البراءاث 

النقل اجلوي بني مجهورية العراق وحكومة اململكة  تصديق اتفاقوةقانون مشروع  5 2

 السعودية العربوة 
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خاث4ملحم )  ( الخصٍى

 عكم الجلؿت وجاعيسها  الخطىيخاث  ث

الخطىيذ غلى ضيؿت كغاع هيابي ملضم مً لجىتي الاغالم والاجطاالث  1

اػهت الػامت، لؿغع حػظيم الاًغاصاث الؿىىيت للمى “واللاهىهيت وهظ غلى. 

جلغع إلؼام الحىىمت بخأؾيـ شغهت مؿاهمت وؾىيت لالجطاالث ومىدها 

عزطت لخضماث الهاجف الخلىي الىلاٌ وإلؼام وػاعة الاجطاالث وهيأة الاغالم 

بخىفحر املخؿلباث املاليت واللاهىهيت والفىيت الػغوعيت لخأؾيؿها هال خؿب 

 .”ازخطاضه

(.( )54\9\5.5.) 

غلى ملترخاث اليت جىػيؼ الضوائغ الاهخسابيت والتي هطذ غلى جطىيذ املجلـ  2

وحىب الالتزام بالخجاوع الجؿغافي وجىىع املىىهاث صازل ول مدافظت “

واغخماص مبضأ الشفافيت والػضالت غىض جىػيؼ الضوائغ الاهخسابيت، وال ًجىػ 

تزام جأحيل اي مدافظت مً اليت جىػيؼ الضوائغ الاهخسابيت الي ؾبب وان، والال

الطاصعة مً وػاعة الخسؿيـ  2111باغخماص الاخطائيت الؿياهيت لػام 

( مً الضؾخىع وجدضًض مػياع مىخض ليافت 49جدليلا ألخيام املاصة )

مدافظاث الػغاق وغضم اؾخثىاء اي مدافظت مً املػياع املظهىع مؼ خفظ 

 ."خلىق جمثيل املىىهاث

(9( )56\9\5.5. ) 

ًىىن جىػيؼ غضص “ىت اللاهىهيت والظي ًىظ غلى ان الخطىيذ غلى ملترح اللج 3

ول مدافظت مؿاوي لػضص امللاغض املخططت لىىجا  الضوائغ الاهخسابيت في 

  ”.اليؿاء في املحافظت

(33( )3.\3.\5.5.) 

الخطىيذ غلى مىذ الثلت للؿيضة هيام وػمت مدمىص الحيضعي لشؿلها  4

 .مىطب وػيغ الضولت وغػىيت مجلـ الىػعاء

(5.( )31\35\5.5.) 
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الخطىيذ غلى حشىيل لجىت هيابيت بغئاؾت عئيـ لجىت الامً والضفاع  5

وغػىيت هىاب ازغيً ملخابػت مؿالب املؼاعغحن بشأن الػلىص الؼعاغيت 

 .والاشياالث الازغي غلى ان جلضم جلغيغها للمجلـ زالٌ زمؿت غشغ ًىما

(5.( )31\35\5.5.) 

 29ت ملخابػت جىفيظ الامغ الضًىاوي عكم الخطىيذ غلى حشىيل لجىت هيابي 6

املخػللت بميافدت الفؿاص وازخياع هىابا لها مً لجان الجزاهت واللاهىهيت 

 .وخلىق الاوؿان

(5.( )31\35\5.5.) 

الخطىيذ غلى حشىيل لجىت هيابيت بغئاؾت الىائب غبض الاله الىائلي للخدلم  7

هحن املخػللت بالػضالت مً مضي كاهىهيت جىفيظ الحىىمت لللغاعاث واللىا

 .الاهخلاليت

(5.( )31\35\5.5.) 

واهىن الاٌو غؿلت عؾميت لجميؼ  25الخطىيذ غلى كغاع باغخباع ًىم  8

 اكيحن بمىاؾبت اغياص ميالص الؿيض املؿيذ )ع(غ الػ

(59( )36\35\5.5. ) 

 الخطىيذ غلى كغاع هيابي هظ غلى )جلتزم وػاعة الخػليم الػالي والبدث الػلمي 9

صهخىعاه( وغلى الىدى  -بئحغاء جىؾػت امللاغض للضعاؾاث الػليا )ماحؿخحر 

الاحي: )زالزت ملاغض للىاة اللبٌى الػام وزالزت ملاغض للىاة اللبٌى الخاص 

وملػض واخض ليل مً فئت للىاة طوي الشهضاء وضحاًا الاعهاب بحن الفئاث 

الصحيت وجضوع امللاغض الثالزت لللىاة، وملػض واخض للىاة املالواث الؿبيت و 

الشاؾغة مً كىاة اللبٌى الػام الى كىاة املالواث الؿبيت صغما للجيش 

الابيؼ بمً فيهم الؿلبت الظًً خطلىا غلى غضم مماوػت للضعاؾت كبل جاعيش 

31/9/2121() 

(16( )51\3\5.53 ) 

الخطىيذ غلى حشىيل لجىت جدليليت جػم هىاب غً لجىتي الجزاهت  11

لىيابيخحن اغافت الى ممثلحن مً هيئت الجزاهت وصًىان الغكابت والاكاليم ا

(1.( )3\1\5.53) 
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املاليت والاصغاء الػام لخلص ي الحلائم بملفاث فؿاص في زغوكاث ومسالفاث 

اعجىبذ في مدافظت ضالح الضًً بػض الخطغيداث الصحفيت التي اصلى بها 

 الؿيض مدافظ ضالح الضًً بىحىص جالغب وهضع في املاٌ الػام

 (5.53\1\1)( 19) ضىث مجلـ الىىاب بػضم اللىاغت بأحىبت عئيـ هيئت الاغالم والاجطاالث 11

اكيت. 12  (5.53\1\4( ).4) الخطىيذ غلى مىذ الثلت ألغػاء مجلـ امىاء شبىت الاغالم الػغ

الخطىيذ باإلحماع غلى كغاع ًضغى فيه الحىىمت لإلؾغاع في اهماٌ الاحغاءاث  13

 إلغالن مدافظت خلبجت. اللاهىهيت

(44( )36\1\5.53) 

الخطىيذ غلى ؾغح الثلت غً عئيـ الجهاػ الخىفيظي لهيئت الاغالم  14

 والاجطاالث الؿيض غلي الخىيلضي.

(41( )3.\1\5.53 ) 

 على اعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة بعد ترشٌح اسماءهم  التصوٌت 15

 .من لبل مجلس المضاء االعلى
(5 ( )59\6\5.53 ) 
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 ( نماط النظام والمداخالت 5ملحك رلم )

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

73 

عمار طعمة 

 عبد العباس

 

7 22/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

لانون العنف االسري هذا المانون خطٌر وفٌه 

 ٌة ٌهدد استمرار العائلة العرالٌةمخالفات جوهر
  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

حول تمرٌر ومنالشة المراءة الثانٌة لمشروع 

لانون تصدٌك أتفالٌة تسرٌع التعاون فً 

المجال األلتصادي وشؤون الطالة بٌن حكومة 

جمهورٌة العراق وحكومة جمهورٌة كورٌا 

 الجنوبٌة

  

2 27/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

تسعة المعاٌٌر فً النظام الممترح للدوائر 

 االنتخابٌة
  

77 22/72/2222 
حسن 

 الكعبً
 النصر

عدم وجود نص المواد الملغاة فمط نص التعدٌل 

 لمانون التدرج الطبً
  

   الٌة التصوٌت فً لانون الضمان الصحً    

    
مجموعة المالحظات فً المراءة الثانٌة لم تؤخذ 

 بار فً التصوٌتبعٌن االعت
  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

مداخلة حول الموانٌن واالتفالٌات الدولٌة 

 واحمٌة المجلس فً لبولها او رفضها
  

    
مالحظات حول لانون التعدٌل الثانً لمانون 

 2222( لسنة 55الطرق العامة رلم )
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% اجور نمل الغاء شرط المعدل 22تحفٌص 

وعدم الماء المبض علٌه فً الدراسات العلٌا 

مالحظات حول ممترح لانون حماٌة الموظف 

 الحمولً

  

72 7/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
  النصر

مالحظات بخصوص اتفالٌة التعاون 

 بٌن العراق وكورٌا الجنوبٌة
 

  
حسن 

 الكعبً
 النصر

عدة مواضٌع بخصوص االزمة المالٌة 

 ورواتب الموظفٌن
  

    

ت حول االتفالٌة العرالٌة مجموعة مالحظا

الكوٌتٌة منها تستثنً االتفالٌة الشركات 

الكوٌتٌة من دفع الضرائب ورأس المال 

للسلطات العرالٌة وال تمنح االتفالٌة هذا 

 االمتٌاز للشركات العرالٌة

  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

 7252عدة مالحظات حول اتفالٌة نٌوٌورن 

حكٌم التً منها تعتبر اإلتفالٌة لرارات الت

تصدر فً دولة اإلنفاض لرارات أجنبٌة 

بممتضى تلن الدولة إذا ٌوجد عنصر أجنبً فً 

المحاكمة، وفً هذا انتماص وخرم للوالٌة 

 المضائٌة والمانونٌة للبالد.

  

22 2/77/2222 
بشٌر 

 حداد
  النصر

لانون المعاهداتواالتفالٌات ٌشترط  -

ضاء موافمة باألغلبٌة المطلمة لعدد االع

(، حضرتن للتالموجودٌن 765)

( وشاهدت أنا كم نائب أنسحب، 722)

( لم 22الى  75االحظ أكثر من )

 .ٌرفعواأٌدٌهم

 أنا اشاهد ممابلهم

 نعم، أمضًال ٌوجد لدٌنا معٌار عٌن، العٌن لٌست      
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معٌار، النظام الداخلً ٌمول الممرر 

ٌموم ٌحتسب، اذا المعٌار العٌن، عٌنن 

ٌار، لماذا؟ ال معٌار وعٌنً لٌست مع

النظام الداخلً ٌمول الممرر ٌصعد 

( 765ٌحتسب سٌدي الرئٌس. احتسب )

 عدد لٌس بالملٌل احتسبه

     

هنان عجلة ال مبرر لها؟ هنان اتفالٌة 

لد تربط العراق بالتزامات عشرات 

السنٌن، حضرتن تطبٌك نظام داخلً ال 

ٌستغرق منا دلٌمة أو دلٌمتٌن،  مجلس 

لنواب مطالب بنوعٌة ورصانة ا

التشرٌع، لٌس مثلما حصل بمعادلة 

الشهادات أحرجنا أمام االمة كلها شرع 

على السرٌع، وبالتالً حتى رصانة 

التعلٌم كلها مهددة، وكل الجامعات وكل 

االكادٌمٌٌن وكل المختصٌن عاتبونا 

والمونا وانتمدونا على هذا التشرٌع، 

رٌد دولة أخً الدولة نحن عندما نمول ن

 ممابل ال دولة، كٌف تبنى الدولة؟

حضرتن تعلم أنه اآلن ولت 

التصوٌت، هذه المالحظات تمدم فً 

المراءة االولى والمراءة الثانٌة، 

وحضرتن لدمت مالحظاتن، كل 

مشروع لانون حضرتن تمدم 

 مالحظاتن مكتوبة وممروءة أٌضا  

    
مالحظات حول لانون مجلس الوزراء و 

 الوزارات
  

27 77/77/2222 
بشٌر 

 الحداد
   مالحظات حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات النصر

25 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
   مالحظات حول لانون جرائم المعلوماتٌة النصر

   مالحظات حول لانون تصدٌك اتفالٌة بازل النصردمحم  2/72/2222 26
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 الحلبوسً

   ك اتفالٌة نٌروبًمالحظات حول لانون تصدٌ    

22 75/72/2222 
بشٌر 

 الحداد
 النصر

مالحظات حول لانون تعدٌل لانون مجلس 

 النواب
  

22 76/72/2222 
حسن 

 الكعبً
 النصر

مالحظة حول لانون تصدٌك االتفالٌو العرالٌة 

 مع كورٌا الجنوبٌة
  

57 72/72/2222 
بشٌر 

 حداد
   ذٌبمالحظات حول لانون مناهضة التع النصر

    
مالحظات حول لانون تعدٌل لانون اصالح 

 النزالء و المودعٌن
  

    
نمطة منهجٌة ومالحظات حول لانون نمابة 

 المبرمجٌن
  

    
مالحظات حول لانون تعدٌل لانون نمابة 

 المحاسبٌن والمدلمٌن
  

53 77/7/2227 
بشٌر 

 حداد
 النصر

المراءة لماذا ال ٌاخذ بمالحظات النواب فً 

 الثانٌة وعندما نصل للتصوٌت ال نراها
  

   مالحظات حول لانون الموازنة    

 75/7/2227 
بشٌر 

 حداد
 النصر

نجدد مطلبنا بإلغاء عمود الجوالت التراخٌص 

مع الشركات االجنبٌة، واستبدالها بصٌغة 

منصفة للعراق تعطً دورا  أوسع للجهد 

 نفطٌةالوطنً وإدارة تطوٌر الثروات ال

  

   طلب حول النصاب غٌر مكتمل  النصرحسن  75/7/2227 55
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 الكعبً

    
مالحظات و تعدٌالت على لانون  مجموعة

 االندٌة الرٌاضٌة اثناء التصوٌت
  

  32 2227/5/2 
دمحم 

 الحلبوسً
  النصر

حول حصانة الشركات المجهزة 

 للماحات

أستاذ عمار النفاذٌة لبل إلرار 

بما ٌتعلك بالشركات المانون فمط 

المصنعة والمجهزة ال ٌمتد ذلن الى 

 الشركات الناللة

   حول لانون التعدٌل الثانً لمانون الطرق العامة      

      
( مالحظة حول لانون اٌجار األراضً 72)

 الزراعٌة
  

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
   مواضٌع عامة النصر

    
حسن 

 الكعبً
   مان االجتماعً والتماعد للعماللانون الض النصر

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان
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73 

فالح حسن 

جاسم 

 الخزعل  

4 9/;/4242 

دمحم 

إلحلبو 

 سي 

كتلة 

 منتضون

ح قانون معادلة إلشهادإت  حول مقث 

ت إلذين وإلدرجات إلعلميةحملة إلشهادإ

حصلوإ عل إلشهادإت أثناء إلدوإم وهم 

 حملة إلشهادإت إللذين تم 
ً
، وأيضا موظفي  

ي هم 
تعيينهم دون إلشهادإت أو إلكليات إلت 

 فيها، يحتاج هذإ إلموضوع بالتنسيق مع 
ً
أصال

إللجنة إلمالية بما يتعلق بقانون إلخدمة 

 إلمدنية

  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

 تخصيص لالرتقاء بالوإ
ً
، ثانيا قع إلخدمي

إلمبالغ إلالزمة العمار إلمرقدين إإلمامي   

 إلعسكريي   وإلمساجد وإلموإقع إالثرية 

  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

ي كل إلمحافظات وهي من 
عقود تشغيلية ػ 

ي موإزنة 
ح تضمينهم ػ  إلموإزنة إالتحادية ونقث 

  4242عام 

  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

قانون )إلبضة  4239( لعام 88ن رقم )قانو 

 عاصمة إلعرإق إالقتصادية( لماذإ ال ينفذ
  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

وع ميناء إلفاو  622مناقلة  مليار دينار إل مشر

إلف  72إلكبث  مهم جدإ إذإ سيوفر إكثر من 

 عامل

  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

ي كل إلمنافذ و 
 
إلسيطرة توحيد إإلجرإءإت ػ

عليها قانونيا و ال تفتح منافذ عل حساب 

إلمنافذ إالخرى الن نصف وإردإت إلمنافذ 

 تذهب إل إلمحافظ

  

   حول إلموإزنة إلعامة وكيفية سد إلنفقصكتلة بشث   4242/;/: 5
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 منتضون حدإد

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

حول حشد إلدفاع هم مشمولي   ضمن 

إض إلدإخلي    ولم تضف مستحقاتهمإالقث 
  

33 32/32/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون
كة )دإيو(    بخصوص إلتحقيق بإنتحار مدير شر

3; 9/33/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون
   مالحظات حول قانون إلعجز إلمالي 

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

وع قانون  تقرير ومناقشة إلقرإءة إلثانية مشر

ية إلعرإق ؤل إإلتفاقية إلدولية ؤنضمام جمهور 

ي ميدإن 
لالستعدإد وإلتصدي وإلتعاون ػ 

ي )
 2;;3( لسنة 2OPRC;إلتلوث إلزيت 

  

42 ;/33/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

مجموعة مالحظات حول قانون مجلس 

 إلوزرإء وإلوزإرإت
  

  
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة 

 منتضون

وع ميناء إلفاو إلك بث  إلمطالبة بدعم مشر

وتخصيص إلمبالغ إلمالية إلالزمة إلكمال 

وع  إلمشر

  

43 33/33/4242 

دمحم 

إلحلبو 

 سي 

كتلة 

 منتضون

مدإخلتي   حول إألسئلة إلشفاهية وحضور 

 إلمسؤول
  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات واضافة مادة 

 تجرٌم الدول الداعمة لالرهاب
  

45 43/33/4242 
كتلة حسن 

ي تنسجم مع 
إلتوسعة للمقاعد إلدرإسية إلت 

( وقانون إلتعليم إالهلي 56إلمادة إلدستورية )
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 4238( لسنة 47رقم ) منتصرون الكعبً

 45/33/4242 

دمحم 

إلحلبو 

 سي 

كتلة 

 منتضون
   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية

47 9/34/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

ي رقم ) حول تقرير لجنة ( 84إألمر إلنيان 

إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء يجب تحديد 

ي لدقة إلمتابعة
 إلسقف إلزمت 

  

  
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

إضافة كل من ساهم وشارن فً التصدي 

لجائحة كورونا ٌتم تضمٌنه فً المانون الحموق 

التماعدٌة للمتوفٌن من ذوي المهن الطبٌة 

 ي لفاٌروس كوروناوالصحٌة نتٌجة التصد

  

48 ;/34/4242 

دمحم 

إلحلبو 

 سي 

كتلة 

 منتضون

وع قانون إنضمام جمهورية إلعرإق  حول مشر

ي نقل 
إل تعديل إتفاقية بازل بشأن إلتحكم ػ 

 إلنفايات إلخطرة وإلتخلص منها عث  إلحدود. 

  

4: 37/34/4242 

دمحم 

إلحلبو 

 سي 

كتلة 

 منتضون
 

ي  
حول إلموظفي   إلفضائيي   ػ 

 كردستان
 

4; 38/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة 

 منتضون
   حول إستضافة وزير إلصناعة

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة 

 منتضون
نامج إلحكومي     حول تقرير لجنة متابعة إلث 

55 ;/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة 

 منتضون

حول مناقشة قانون إلموإزنة إلعاملة لسنة 

4243 
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56 33/3/4243 
بشث  

 حدإد

كتلة 

 منتضون

ي لقانون مؤسسة إلسجناء 
قانون إلتعديل إلثان 

 4228( لسنة 6إلسياسيي   رقم )
  

    
ي هذإ 

حول قانون إلموإزنة وإنصاف إلبضة ػ 

 إلقانون
  

 75/7/2227 
بشٌر 

 حداد

كتلة 

 منتصرون

مماتل من الحشد وشملهم فً  7222انصاف 

 الموازنة
  

    
ي رصف مستحق

ات إلفالحي   وشملهم ػ 

 إلموإزنة
  

    

كات إلنفطية إلذين  ي إلشر
إنصاف إلعقود ػ 

عام وهم عقود ولم يثبتوإ إل  34مض  عليهم 

 هذه إللحظة

  

57 35/3/4243 
حسن 

 الكعبً

كتلة 

 منتضون
 نمطة نظام حول النواب المتغٌبٌن 

أدعو هٌأة الرئاسة إلى اجتماع 

مٌة على عاجل لوضع اللمسات الحمٌ

وجود النواب والنواب غٌر 

المتواجدٌن بالفصل وعدم الحصول 

 على استحمالاتهم هم وحماٌاتهم

  64 4243/5/: 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة 

 منتضون
   حول زيارة إلبابا فرإنسيس

ي إلزرإعية      
   حول قانون إيجار إألرإض 

  66 4243/5/38 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة 

 منتضون

إئل ضحايا إالنتفاضة حول شمول عو 

 إلشعبانية وإلمقابر إلجماعية ضمن إلموإزنة
  

  3 4;/7/4243 
دمحم 

   حول إألسئلة إلشفهية إلموجهة للوزرإءكتلة  الحلبوسً
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 منتضون

   موإضيع عامة      

   موإضيع عامة      

    
حسن 

 الكعبً

كتلة 

 منتضون
   قانون إلضمان إالجتماعي إلتقاعد للعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

92 

عالية نصيف 

جاسم 

 إلعبيدي

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

كتلة معا 

 للقانون

ي أكدت 
مخالفه قرإرإت إلمحكمة إالتحادية إلت 

ي بها جنبة مالية ال 
 بأن مشاري    ع إلقوإني   إلت 

ي بها وإلمادة
( وإضحة بالبت 6;)  يمكن إلمض 

 وإإللزإم 
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ي 
ي وزإرن 

 
حول إرجاع إلمفسوخة عقودهم ػ

 إلدفاع وإلدإخلية
  

    

حول لط االراضً التً لم تستفد منها 

التً تعود ملكٌتها الى  2225الحكومات ما بعد 

 وزارة المالٌة

  

7 3;/;/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 ونللقان
 

نطالب إلمذكرإت إالولية نطالب 

باإلجتماعات إألولية، لالتفاقيات  

ويتم إلتصويت عليها بدون أن نعرف 

أصل إإلتفاقية ما هي وما مذكرإتها 

 وأجتماعاته

هذه مالحظة مهمة أتمنى من اللجان 

أن تأخذ بنظر اإلعتبار حتى 

الجلسات التحضٌرٌة والمنالشات 

 التً تعمد حول هذا الموضوع.

8 43/;/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون
 

حول قانون إلضمان إلصحي هل به 

 جنبة بمالية إم ال

اجاب ممثل اللجنة نعم ٌوجد فً 

 المانون جنبة مالٌة

  
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون

وعي قانون إنضمام جمهورية إلعرإق إل  مشر

، وجوب  4228إتفاقية إلعمل إلبحري لسنة 

ي    ع دإخلي ينسجم مع متطلبات وجود تشر 

 إالتفاقية

  

  
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون

يجب إن تكون قرإرإت إلمحكمة إالتحادية 

 وإضحة
  

9 44/;/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون
 

ي هناك 
 
حول قانون إلموضف إلحقوػ

ي 
 
إلكثث  من إلحقوقيي   يتعمدون ػ

خسارة إلدعاوى ولدي إلكثث  من 

وإلشوإهد أجد ممثلي   قانونيي    إألدلة

ي 
 
ي ؤفشال وزإرته ػ

 
للوزإرإت يتعمد ػ

 خسارة هذه إلدعوى
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33 36/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون

( 2توجٌه للجنة المانونٌة بأضافة نص المادة )

من لرار المحكمة االتحادٌة  2272لعام 

الواجب التنفٌذ الى اللجنة المانونٌة لتنفٌذه كمادة 

لانونٌة المتعلك بفوز المرأة بأكثر من أصوات 

 الرجال.

  

35 48/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون
 

إض عل بعض موإد إلتعديل  إالعث 

كة إلنفط إلوطنية  لقانون شر

لانون مصوت علٌه ولدٌنا تعدٌل 

والتعدٌل أكٌد ضرورة وهو ٌمر 

باإلجراءات المانونٌة الذي أرسل 

الحكومة بكتابهم  حسب ما أرى من

 .2/2/2222( فً 75226المرلم )

37 49/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون سامرإء عاصمة إلثقافة إالسالمية 

إض بخصوص توفث  مخصصات  إعث 

 للمحافظة من إلموإزنة إالتحادية

  

39 4:/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للقانون

ً لانون الضمان حول النصاب والتصوٌت ف

 الصحً
  

  
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

وع قانون إنضمام جمهورية إلعرإق ؤل  شر

إلمعدل التفاقية قمع  4227بروتوكول عام 

وعة إلموجهة ضد سالمة  إالعمال غث  إلمشر

 ::;3إلمالحة إلبحرية لعام 

  

42 ;/33/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

وزرإء به مخالفة إل حول قانون مجلس إل

ي لمجلس  إلدستور فيما يتعلق بالدور إلرقان 

ي إلذي نص عل  إلنوإب وآلية إلدور إلرقان 

إالستضافة وإلسؤإل وإالستجوإب، فيه 

مخالفة لقانون إلتقاعد إلعام، فيه مخالفة إل 

قانون دور وإيجار عقارإت إلدولة، فيه مخالفة 

ي إلدولة رقم )
ة ( لسن36إل إنضباط موظؼ 
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، فيه مخالفة لقوإني   إلوزرإء، فيه بدعة 3;;3

جديدة إلمتمثلة بتضيف إالعمال، ال يوجد 

لها غطاء دستوري، فيما يتعلق باللجان 

ي هذإ إلقانون
ي ذكرت ػ 

 إلتحقيقية إلت 

27 33/33/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون
 حول إالسئلة إلمتكررة إل إلوزرإء 

 
 

    
( نائب لحضور وزير 322)طلب مقدم من 

لمان   إلنقل إل إلث 
 

25 27/77/2222 
حسن 

 الكعبً

كتلة معا 

 للقانون

مناقشة مع وزير إلتعليم إلعالي حول توسعة 

 إلمقاعد إلدرإسية
  

 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة معا 

 للقانون

ي    ع  يجب ضم إللجنة إلقانونية إل لجان تشر

وإيضا يجب إن تكون قانون جرإئم إلمعلوماتية 

 إلعقوإبت بالغرإمة وليست سالبة للحرية

  

 بشٌر حداد 7/72/2222 25
كتلة معا 

 للقانون

( و إلعقود إالحتكارة 84حول تقرير إللجنة )

وعدم ذكر إسماء إلمتورطي   بالفساد دإخل 

لماذإ  4226إلتقرير ولماذإ لم يتم إلبحث من 

 4228بدإ من 

  

26 2/72/2222 
دمحم 

 إلحلبوسي 

كتلة معا 

 للقانون

( ;إلقانون يخالف قانون إالنتخابات رقم )

ي تنص عل مجلس إلوزرإء و 4242لسنة 
، وإلت 

وزإرة إلمالية رصف إالموإل إلمخصصة ألجرإء 

إالنتخابات إل إلمفوضية إلمستقلة 

لالنتخابات بناًء عل طلب مجلس إلمفوضية، 

ي توجد مادة صوتنا عليها رقمها )
 (65يعت 

حددت آلية رصف أموإل إلمفوضية، لماذإ 

يأتينا قانون تمويل أو حت  تخصيص 
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ي 
 
مخصصات؟ عندما يوجد مادة وضعناها ػ

قانون إالنتخابات تنص عل آلية رصف 

 إلمفوضية إلعليا إلمستقلة لالنتخابات. 

4: 37/34/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

ي قانون تعيل قانو 
ن حول حصانة إلنوإب ػ 

  مجلس إلنوإب
 

53 3;/34/4242 
حسن 

 الكعبً

كتلة معا 

 للقانون
نامج إلحكومي   حول تقرير لجنة مرإقبة إلث 

 
 

54 3;/34/4242 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون إلتعديل إالول لقانون إصالح 

الء وإلمودعي   رقم )  
  :423( لسنة 36إلث 

 

56 34/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

ا كتلة مع

 للمانون

( الفمرة رابعا  22حول الموازنة تتعلك بالمادة )

  المتعلمة باالستمطاعات
 

  58 4243/3/45 
بشث  

 حدإد

كتلة معا 

 للمانون

تحرٌن دعوى لضائٌة على مستشار رئٌس 

  الوزراء عبد الرحمن الجبوري
 

    
دمحم 

 إلحلبوسي 

كتلة معا 

 للمانون

حول استجواب رئٌس هٌئة االعالم 

  تصاالتواال
 

  59 4243/3/48 
حسن 

ي   إلكعت 

كتلة معا 

 للمانون
 ( اللجنة النٌابٌة732حول االمر النٌابً )

 
 

  3 4;/7/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 

كتلة معا 

 للمانون
 مواضٌع عامة

 
 

   لانون إلامة االجانب      
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام ط النظامنقا المداخالت الكيان

92 
حسٌن علً 

 كرٌم العمابً

 النصر بشٌر حداد 7/2/2222 2
لٌام الحكومة بتصفٌة العمالة األجنبٌة فً 

 العراق
  

 النصر بشٌر حداد 2/2/2222 5
تعطٌل مجلس الخدمة االتحادي والسبب تشرٌع 

 لانون الخدمة المدنً األتحادي
  

 النصر دبشٌر حدا 72/2/2222 5
حول مناطك اطراف بغداد وتذلٌل الصعوبات 

 لهم من خالل زٌارة رئٌس الوزراء الٌهم
  

 النصر بشٌر حداد 27/2/2222 6

من حٌث المبدأ وفما  للنظام الداخلً لمجلس 

النواب على تشرٌع لانون استبدال العموبات 

 السالبة للحرٌة بمبالغ مالٌة

  

77 22/72/2222 
حسن 

 الكعبً
   مداخلة حول النصاب والتصوٌت  لنصرا

   اللغط الحاصل حول االتفالٌات الدولٌة النصر بشٌر حداد  

 النصر بشٌر حداد  
هٌأة االشراف المضائً هٌأة رلابٌة على 

السلطة المضائٌة كٌف تكون تحت مجلس 

المضاء االعلى هذا خالل تنظٌمً واضح 
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ة وألل تمدٌر الرلابة تلتزم أما التكافؤ أو العلوٌ

 أن ٌكون هنان تكافؤ بٌناتهم أساسا  

   المطالبة باستضافة رئٌس الوزراء  النصر بشٌر حداد 7/77/2222 72

    
عدم احتواء لانون الموازنة لخطة تمشفٌة 

 وخطه تعضٌم اٌرادات
  

27 77/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

بعض االخطاء التشرٌعٌة فً لانون مجلس 

  وزراء والوزاراتال
 

   مداخلة حول شروع لانون الناجٌات اإلٌزٌدٌات النصر بشٌر حداد  

    
مداخلة حول استمطاع الرواٌت والوالع 

  الصحً فً اطراف بغداد
 

 النصر بشٌر حداد 27/77/2222 25

مداخلة مع وزٌر التعلٌم هل الخطة تتناسب مع 

ستٌة لوزارة الموارد البشرٌة واالمكانٌات اللوج

  التعلٌم العالً

 

 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

موضوع المواد الجرمٌة فً النص األصلً 

( مادة اختِصرت إلى 25للمانون كانت حوالً )

( مواد وهذا غرٌب ومستهجن بالسٌاسة 5)

  التشرٌعٌة لدٌنا فً العراق

 

26 2/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

انتخابات مجلس النواب  حول لانون نفمات

ملٌار دٌنار لدى المفوضٌة ٌمكن  755وجود 

  مداورتها دون اللجوء الى االلتراض

 

   تاخٌر تشرٌع لانون الموازنة النصر بشٌر حداد 2/72/2222 27

   حول مزاد العملة و انخفاض سعر الصرف  النصر بشٌر حداد 75/2/2222 22
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22 76/72/2222 
حسن 

 الكعبً
 لنصرا

ضرورة تشرٌع لانون صارم ومحبون بدرجة 

عالٌة وبدرجة كبٌرة جدا  لضبط التعالدات 

  الحكومٌة

 

57 72/72/2222 
حسن 

 الكعبً
 حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج الحكومً النصر

 
 

   حول لانون الموازنة النصر بشٌر حداد 72/72/2222 52

53 72/7/2227 
حسن 

 الكعبً
 النصر

الموازنة تحدٌد النفمات و تعوٌضات  حول

  الموظفٌن
 

  55 
 

/2227 

حسن 

 الكعبً
 النصر

 حول لانون الموازنة

  
 

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
 مواضٌع عامة النصر

 
 

    
حسن 

 الكعبً
 لانون الضمان االجتماعً والتماعد للعمال النصر

 
 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

92 
صباح جلوب 

 فالح الساعدي
7 5/2/2222 

دمحم 

 الحلبوسً
  االستمامة

( لسنة 52فٌماٌتعلمبتعدٌل األمر )

فالموضوعٌنمختلفٌنهنان والعة  2225

لانونٌةوكٌان لانونً وهو   المحكمة 

(، 52االتحادٌةالحالٌة بناء على األمر )

مشروع إلٌجاد المحكمة وهنان 

كان لدٌنالانونٌن وممترح 

ى إجراء ومضٌنابهماسوٌا  ووصلنا ال

تشرٌع على الجمٌع، وبما ٌتعلمبهذه 

المادة فً النظام الداخلً ٌتحدث عن 

لانون جدٌدله ارتباط بموانٌن أخرى 
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االتحادٌةالجدٌدة بناء على األمر 

الدستوري، والعتان مختلفتان واألمر 

مترون للمجلس إما ٌمضٌبتعدٌل لانون 

المحكمة االتحادٌةالفعلٌةالحالٌة أو 

ٌمضٌبتشرٌع لانون المحكمة الجدٌدة 

 وباألسس الدستورٌة

وفً لجان أخرى، أي ٌوجد تعارض 

فً نص الموانٌن المشتركة بٌن 

اللجان وال ٌتحدث عن لانون فً 

نفس الموضوع، أطلب من اللجنة 

المضً بمراءة المانون لراءة أولى، 

بإمكان اللجنة المانونٌة فً التمرٌر و

الذي سوف تمدموه للمراءة الثانٌة 

تمدمون .وجهة نظركم فٌماٌتعلك 

بالمانون وممكن تعرضونه على 

السادة أعضاء مجلس النواب إلتخاذ 

 الشأن بذلن

3 72/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
   لانون أعمار مدٌنة الصدر االستمامة

5 72/2/2222 
دمحم 

 وسًالحلب
 بتشكٌل لجنة متابعة عمل اللجان االستمامة

لدي ما ٌتعلك بمبدأ المداولة ومبدأ 

المنالشة، المداولة هً األسس العامة 

لمشروع المانون وهذه تحدث لبل 

المراءة االولى ولبل المراءة الثانٌة 

ولبل .التصوٌت إذا ألر المجلس إنه 

بحاجة لهذاالتشرٌعٌصوتعلٌه من حٌث 

 ول أو الرفضالمبدأ بالمب

 

77 72/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

عدم إدراج تعدٌل النظام الداخلً على جدول 

 األعمال
  

   المطالبة بتحدد موعدا  لحضور رئٌس     

72 23/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

المطالبة بتولٌة جدول اعمال المجلس اهتماما 

 اكبر كونة فمٌرا
  

 حول اضافة بٌان على جدول االعمال   االستمامةحسن  26/72/2222 75
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 ٌستنكر االساءة الى رسول هللا )ص( الكعبً

77 22/72/2222 
حسن 

 الكعبً
   توضٌح لمسالة النصاب والتصوٌت  االستمامة

    

اضافة عبارة بعد نشره فً الجرٌدة الرسمٌة 

من ممترح لانون معادلة الشهادات  76للمادة 

 الدرجات العلمٌةو

  

72 7/77/2222 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

ال بد من االتخاذ االجراءات المانونٌة 

المنصوص علٌها بالدستور وفً النظام الداخلً 

لمجلس النواب ولانون مجلس النواب بالذهاب 

إلى المسائلة البرلمانٌة إلى السٌد وزٌر المالٌة 

وزٌر التخطٌط والسٌد مجلس 

 صوص لانون الموازنةالوزراء،بخ

  

 االستمامة بشٌر حداد 2/77/2222 22
عدم توزٌع مسودة المانون )مشورع لانون 

 مجلس الوزراء والوزارات(على االعضاء
  

27 72/77/2222 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

اعتراض حول مجموع من المواد داخل 

مشروع لانون مجلس الوزراء والوزارات 

 لدستورٌةكونها تخالف النصوص ا

  

25 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
  االستمامة

عدد من المخالفات واضحة حول لانون 

 مجلس الخدمة االتحادي
 

 االستمامة بشٌر حداد 75/72/2222 22

الموانٌن التً ٌجري فٌها التعدٌل او التً علٌها 

طعون من المحكمة اإلتحادٌة ولرارات 

لى المحكمة االتحادٌة ٌجب ان توزع ع

 االعضاء للطالع علٌها

  

على لجنة البرنامج الحكومً والتخطٌط  االستمامةحسن  72/72/2222 57

االستراتٌجً توزٌع تمرٌرها على اللجان كلن 
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 باختصاصه لمرالبة الحكومة  الكعبً

53 77/7/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

حول لانون الموازنة العامة على اعتبار 

الى  2227لمادمة موازنة ازمة من الموازنات ا

وتنشٌط المطاع الزراعً والصناعً و  2225

االبتعاد عن االلتراض الداخلً والخارجً 

 وتفعٌل دور االستثمار

  

56 25l7l2227 االستمامة بشٌر حداد 
استدعاء الوزراء و المسؤلٌن االمنٌٌن حول 

 حادث تفجٌر ساحة الطٌران
  

      
هٌئة االعالم حول استجواب رئٌس 

 واالتصاالت
  

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
   مواضٌع عامة االستمامة

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

92 
إرشد رشاد 

 إلصالحي 
3 7/;/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

ير إللجنة إلقانونية حول إلدوإئر إلمتعددة تقر 

ي جعل 
لقانون إنتخابات مجلس إلنوإب إلعرإػ 

 إلدوإئر إلمختلطة دإئرة وإحدة
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4 9/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

حول قانون معادلة إلشهادإت إلعلمية إلمادة 

(4) 
  

    
حول قانون إالندية إلرياضية موضوع 

 ستثمارإت و إلمنح وإلهباتإال 
  

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

قانون إلتعديل إألول لقانون إلتعدإد إلعام 

 :422( لسنة 62للسكان وإلمساكن رقم )

إلوزإرإت إلمعنية لم ترسل مالحظاتها حول 

 إلقانون

  

 بشٌر حداد 72/2/2222 3

الجبهة 

التركمانٌة 

 لٌةالعرا

   حول فالحً كركون

    
حول استمارة وزارة الدفاع التً تحمل فمرة 

 الطائفة بداخلها
  

2 27/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

الجبهة 

التركمانٌة 

 العرالٌة

الدوائر االنتخابٌة لمانون انتخابات مجلس 

 النواب العرالً ال تلبً طموح محافظة كركون
  

72 27/2/2222 
حسن 

 الكعبً

بهة الج

التركمانٌة 

 العرالٌة

   حول التوازن المومً فً دوائر الدولة

 بشٌر حداد 77/77/2222 27

الجبهة 

التركمانٌة 

 العرالٌة

حول بعض المخالفات الدستورٌة فً لانون 

 مجلس الوزراء والوزارات
  

حول موضوع عودة إلنازحي   يطب إن تكون     
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 طوعية وليست قضية

45 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

ورة تعزيز  حول قانون جرإئم إلمعلوماتية ورص 

 إلقانون بمبادئ حقوق إالنسان
 

 

55 ;/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

ورة إنشاء  كمانيي   و رص 
ين إلث  حول إلمحارص 

كمانية  مدإرس تعلم باللغة إلث 
 

 

    
طة حول إلتمثيل  للقليات دإخل كليات إلشر

  وإلدفاع
 

56 34/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

حول موضوع إالختفاء إلقشي وموقف لجنة 

 حقوق إالنسان
 

 

 بشث  حدإد  

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

ورة وجود ممثل للحكومة دإخل  حول رص 

 إلمجلس
 

 

    
ظة كركوك )طريق وضع إلطرق إلرإبطة بمحاف

ي إلموإزنة
 
  بغدإد كركوك( ووضعها ػ

 

  32 2227/5/2 
دمحم 

 الحلبوسً

إلجبهة 

كمانية  إلث 

 إلعرإقية

 حول قانون إلمحكمة إالتحادية

 

 

ي إلزرإعية      
   حول قانون إيجار إألرإض 

حسن  22/5/2227 7  
إلجبهة 

كمانية  إلث 
   تقاعد للعمالقانون إلضمان إالجتماعي وإل
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 إلعرإقية الكعبً

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

93 
مثنى أمٌن 

 نادر حسٌن

7 22/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول اهمٌة وجود المحكمة االتحادٌة و بذلن فاي لانون 

ٌن ٌمكن ان نتاكد من سالمته وٌن ٌخرج من المجلس ا

 ٌمكن انطعن به

  

76 27/72/2222 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

المطالبة بمساعدة لجان المساندة للجنة العاللات 

الخارجٌة عند لراءة الموانٌن كونها ذات مواضٌع 

 واختصاصات متعددة

  

 بشٌر حداد 22/72/2222 77

االتحاد 

 االسالمً

 الكردستانً

   احمٌة أي نائب المشاركة مع لجنة العاللات الخارجٌة

27 77/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

   مالحظات لغوٌة حول لانون الموة الجوٌة

    
االسباب الموجبة لمانون الناجٌات االٌزٌدٌات ٌضعف 

 المانون و ال ٌسنده
  

   كردستان فً لانون االلتراضانصاف موظفً     

25 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول لانون جرائم المعلوماتٌة هذا المانون فٌه 

صٌاغات فضفاضة مطاطٌة خطٌرة ٌكمن أن تفسر 

على أوجه متعددة، وٌكمن للماضً أن ٌتجاوز إذا كان 
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جه صاحب غرض على الشخص المتهم أمامه دون و

 حك

 بشٌر حداد 2/72/2222 27

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول العملة شراء التذاكر لماذا بالدوالر ولٌست 

بالدٌنار وباالضافة الى اسعار السفر الى االللٌم تكون 

 االسعار ضعف االسعار التً تسافر بها الى البصرة

  

 بشٌر حداد 75/72/2222 22

االتحاد 

االسالمً 

 ستانًالكرد

من المفترض شكلٌا  أن تكون المواد األصلٌة للمانون 

المطلوب إلغائها موجودة ثم ٌمترح البدٌل إلغاء هذه 

 المادة

  

    

لماذا ٌستثى المحافظ من لضٌة اإلستجواب؟ هذه 

المضٌة ربما تحتاج إلى توضٌح منكم، ألنها تعطل 

جزء من الدور الرلابً لمجلس النواب على 

 المحافظات

  

57 72/72/2222 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

 

حول تمرٌر لجنة متابعة 

البرنامج الحكومً باعتبار 

التمرٌر ذو معلومات سردٌة 

مملة و اغلب االعضاء لم 

 ٌتابعو مع اللجنة اثناء عملها

أوال  إذا حضرتن أو بعض األخوة 

واألخوات ال ٌتابعون فهذه مشكلتهم 

ة اللجنة وهذا جهد كبٌر ولٌست مشكل

لامت به اللجنة من خالل استضافات 

وزٌارات وبٌانات ذكروها وأنا أٌضا  

سجلت بعض المالحظات على 

بعض البٌانات فٌما ٌخص فاٌروس 

 كورونا وأتمنى أن ٌكملوا المراءة

 بشٌر حداد 77/7/2227 53

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

ان أن ٌأخذوا السجٌن السٌاسً فً إللٌم كردست

استحمالاتهم لمدة عشر سنوات وفً الحكومة االتحادٌة 

( عام والذي ٌتماضاه السجٌن فً إللٌم كردستان 25)

هو نصف ما ٌتماضاه أو الل من النصف مما ٌتماضاه 

 السجٌن السٌاسً فً الحكومة االتحادٌة

  

االتحاد حسن  75/7/2227 55
 

أنت من حمن تمدم ولٌس من حمن الداخلً لٌس تحدٌدي النظام 
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االسالمً  الكعبً

 الكردستانً

السٌد رئٌس الجلسة لكن 

االسئلة الشفاهٌة جزء من 

النظام الداخلً والدور الرلابً 

للمجلس أو ال، أنا لدمت سؤال 

شفاهً لرئٌس مؤسسة السجناء 

وتمت موافمة الرئاسة وتم 

االحالة إلى الدائرة البرلمانٌة 

لتحدٌد الموعد، أمس تم 

االتصال برئٌس المؤسسة 

م االلغاء من جدول لٌحضر وت

االعمال بدون أي عذر واضح 

ووجٌه، الرجاء من هٌأة 

الرئاسة عدم تعطٌل الدور 

 الرلابً للمجلس.

أن تحدد الٌوم، نحن ٌوجد عندنا 

 أولوٌات

  56 25/7/2227 
بشٌر 

 الحداد

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

 

حول تفعٌل الدور الرلابً 

جلس  واستضافة رئٌس للم

الوزراء شهرٌا  تعطٌل الرئس 

 وعرللت االسئلة الشفاهٌه

وصلت رسالتن والرئسالتعرلل أي 

 عمل من اعمال السادة النواب 

  57 2227/7/26 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

ي رئيس 
توجيه سوإل شفهي إل حسي   إلسلطان 

 مؤسسة إلسجناء إلسياسيي   
  

  32 2227/5/2 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

   حول قانون إلمحكمة إالتحادية

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

   قانون ؤقامة إالجانب
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 ظامالرد على نقاط الن نقاط النظام المداخالت الكيان

91 

محمود جوإد 

 إلزجرإوي

 

 سائرون  بشث  حدإد 4242/;/9 4
حول مدة إقامة إلطلبة معادلة إلشهادة ىح إذإ كانت 

 ستة إشهر متقطعة
  

إض عل قانون سامرإء و مقارنتها بالكوفة        إعث 

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 سائرون 

 وجه إل معالي إلسيد وزير إلتخطيط ما هي إلخطط

ي سوف تتبعها وزإرة 
وإلسياسات إإلنمائية إلت 

 إلتخطيط

  

 سائرون  بشث  حدإد 4242/;/32 6
حول مواد البطالة التموٌنٌة و هدر االموال الحاصل 

  فً التخزٌن 
 

 سائرون  بشث  حدإد 4242/;/;3 5

ثالث امور موجهة الى ممثل الحكومة )تغرٌدة الصدر 

اضرٌن والحراس حول التطبٌع ووابالحكومة،المح

  اللٌلٌٌن، رواتب االجراء فً البلدٌة(

 

6 27/2/2222 
حسن 

 الكعبً
 سائرون 

محترحات لمانون المحكمة االتحادٌة )صوت رئٌس 

المحكمة بصوتٌن، مرالة فمهاء لانون االحوال 

 الشخصٌة بدون تصوٌت(
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 سائرون  بشٌر حداد  
فً انشاء  حول مٌناء الفاو و مٌناء مبارن والمعرلالت

 جزٌرة مصطنعة من لبل الكوٌت
  

إض سائرون  بشٌر حداد 23/72/2222 72    إالزمة إلمالية وقانون إالقث 

 سائرون  بشٌر حداد 7/77/2222 72
ي إلروإتب وإلفضائيي   وكذلك  إلسؤإل حول مزدوىح 

 إلحسابات إلختامية للوزإرإت
  

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 سائرون 

جور الكلٌات االهلٌة فً ظل هذه الظروف، تخفٌض ا

جعل الكلٌات من خالل البحوث االستثمارٌة واالنمائٌة 

  ذات مردود مادي للجامعة

 

 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 سائرون 

ي إلتوإصل إالجتماعي وبي   
لتفريق بي   حرية إلتعبث  ػ 

إلقذف وإلتشهث  بالباطل هناك أمر هناك صفحات 

ء  سي
ُ
  عث  شخصيات غث  منضبطة ؤل إلعرإقوقنوإت ت

 

 سائرون  بشث  حدإد 34/4242/;3 53
ي إلخارج منها عقود إلقوة 

هناك أموإل إستثمرت ػ 

ي نمر بها
 إلجوية حل مو إلحول لالزمة إلمالية إلت 

  

57 38/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول موضوع إلموإزنة سائرون

   موضوع إلموإزنةحول  سائرون بشث  حدإد 4243/3/45 58

59 4243/3/48 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول موضوع إلموإزنة سائرون

 

 

 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيانرئيس  تاريخ الجلسةرقم  النائب 
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 الجلسة الجلسة

99 
عدنان هادي 

 نور إألسدي

3; 9/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
نامج إلحكومي مالحظات تقرير لجنة مرإ معا للقانون    قبة تنفيذ إلث 

   مالحظات حول قانون مجلس إلوزرإء و إلوزإرإت معا للقانون بشث  حدإد 33/4242/; 42

48 ;/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس إلنوإب معا للقانون

4: 37/34/2424 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  معا للقانون

حول قانون إلمحكمة 

 إالتحادية

أضم صوتً إلى صوت السٌد النائب 

بإكمال التشرٌع المانونً أو أكمال 

التشرٌع الذي ٌتعلك بالمحكمة 

 االتحادٌة

4; 38/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول إسعار إلخدمات إلطبية معا للقانون

   حول قانون إلموإزنة إلعامة    

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
نامج إلحكومي  معا للقانون    مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلث 

   حول قانون مناهضة إلتعذيب معا للقانون بشث  حدإد 34/4242/;3 54

الء وإلمودعي         
   حول قانون إصالح إلث 

56 34/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول قانون إلموإزنة إلعامة معا للقانون

   حول قانون إلموإزنة إلعامة للمانون معا بشٌر حداد 75/7/2227 53
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57 35/3/24243 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول تاخث  إلنوإب معا للقانون

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

97 
علٌة فالح 

 عوٌد األمارة

2 7/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
   بضرورة اإلعتراف بالجامعات األم وفروعها فً جمٌع دول العالم  بٌارق الخٌر

   شمول خرٌجً االعالم وجعلهم من اولوٌات الحكومة من الموازنة بٌارق الخٌر بشٌر حداد  

   اضافة تربٌة اعالمٌة فً المتوسطة و االعدادٌة بٌارق الخٌر بشٌر حداد  

72 27/2/2222 
حسن 

 الكعبً
 خٌربٌارق ال

 35رفع عمر المطلوب فً كلٌة الشرطة لحملة الشهادات العلٌا الى 

 سنة 32بدل من 
  

   األموال المجمدة واألموال المهربة خارج العراق بٌارق الخٌر بشٌر حداد 72/72/2222 77

27 77/77/2222 
حسن 

 الكعبً
 بٌارق الخٌر

ها توافك صالحٌة مجلس الوزراء اعطاء الضمانات السٌادٌة ما دام

 على المروض السٌادٌة
  

25 27/77/2222 
حسن 

 الكعبً
 بٌارق الخٌر

مرالبة وزارة التعلٌم العالً للكلٌات االهلٌة ومدى اكادمٌة والطالة 

 االستٌعابٌة للتعلٌم االهلً
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 7/72/2222 25
رة ( الخاصة بتعالدات وزا62تمرٌر لجنة األمر النٌابً رلم )

 الكهرباء حول الخصخصة
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 75/72/2222 22
تشجع الالمركزٌة لوال  وفعال  وكل دائرة تتحمل مسؤولٌتها وتبعاتها 

 المانونٌة ومخاطباتها للوزارات دون الرجوع للمحافظة
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 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 76/72/2222 22

من االختنالات  المشروع الحٌوي االستراتٌجً الذي ٌخلص

المرورٌة وتسهٌل سٌر الركاب إضافة الى ذلن بفترته الزمنٌة المعدة 

 لالنجاز بتشغٌل أٌدي عاملة فً كل منطمة ٌمر بها هذا المطار

  

53 77/7/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
 بٌارق الخٌر

رفض فمرة االستمطاعات على رواتب الموظفٌن والمتماعدٌن بشكل 

 اعتبار رواتب الموظفٌن خط احمرتصاعدي فً الموازنة ب
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 2227/7/25 56  
موضوع خروج العراق من التصنٌف ما دور لجنة التعلٌم العالً 

 العلمً
  

  57 2227/7/26 
حسن 

 الكعبً
   ( اللجنة النٌابٌة732حول االمر النٌابً ) بٌارق الخٌر

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 لجلسةا
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

99 

سناء دمحم 

حمٌد 

 الموسوي

5 2/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

   إنشاء البنى التحتٌة خصوصا  الموازنات االستثمارٌة 

    
موضوع المفصولٌنالسٌاسٌٌن التً اكتملت جمٌع 

 ة حالٌا  فً وزارة المالٌهمعامالتهم ومتولف
  

77 72/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

 تاخر دفع رواتب الموظفٌن

 

 

 بشٌر حداد 23/72/2222 72

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

   حول الخبراء االلتصادٌٌن الدولٌٌن
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لمماٌٌس حول توسعة مماعد الدراسات العلٌا وولراء ا

  واعطاء منتسبً الحشد لروض اسوة بالرانهم الموظفٌن
 

25 27/77/2222 
حسن 

 الكعبً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

حول التعلٌم الموازي واالجول المبالغ بها باالضافة 

 المماعد المخصصة للعوائل الفمٌرة
 

 

 بشٌر حداد 2/72/2222 27

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

مشروع لانون التعدٌل الثانً لمانون التدرج الطبً 

 7222لسنة  756البٌطري رلم 
 

 

 بشٌر حداد 75/72/2222 22

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

تعوٌض الفالحٌن بسبب السٌول وانشاء ساٌلوات الحتواء 

 الفائض من المحصول
 

 

    
لخدمٌة هنان زٌادة باسعار الولود لذلن تحتاج المشارع ا

  الى دعم
 

 بشٌر حداد 72/7/2227 53

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

ٌجب اعادة الموازنة الى الحكومة بسبب النفمات عالٌة 

 جدا
 

 

    
اللذان ٌشمالن )المحاضرٌن  537و  575حول لرارت 

  ولراء المماٌٌس و المفسوخة عمودهم من الحشد الشعبً(
 

  59 4243/3/48 
حسن 

ي إل  كعت 

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

موضوع الفساد فً محافظة النجف االشرف وإحالة ممبرة 

 النجف االشرف لالستثمار
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

91 

إٌناس ناجً 

كاظم 

 المكصوصً

 االستمامة دبشٌر حدا 72/2/2222 5

موظف فً واسط لم ٌستلم رواتبهم  222هنان اكثر من 

اتمنى من الحكومة المركزٌة تموٌل صندوق الدعم واسط 

 من اٌرادات المنافذ الحدودٌة

  

 االستمامة بشٌر حداد 72/72/2222 77
إٌماف راتب اإلجازات والزماالت الدراسٌة للطالب فً 

  الخارج
 

 االستمامة دبشٌر حدا 23/72/2222 
االعتراض على جوالت رئٌس الوزراء فً الدول 

 االوربٌة
  

 االستمامة بشٌر حداد 7/77/2222 72
هل اجابة وزارة المالٌة على التساؤالت التً وضعتها 

  اللجنة المعنٌة بخصوص لانون الموازنة
 

 االستمامة بشٌر حداد 2/77/2222 22
دة اجراءات ٌجب أن العجلة فً تشرٌع الموانٌن واهمال ع

 تؤخذ بنظر االعتبار عند التشرٌع
  

25 27/77/2222 
حسن 

 الكعبً
  االستمامة

( حول جدول االعمال و 57المادة )

الموضوع الدارج فمط التوسعة فً 

 المماعد الدراسات العلٌا

 

26 2/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

عراق الى مداخلة حول مشروع لانون انضمام جمهورٌة ال

تعدٌل اتفالٌة بازل بشأن التحكم فً نمل النفاٌات الخطرة 

  والتخلص منها عبر الحدود

 

57 72/72/2222 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

ما هً  المنهجٌة؟ وما هً هذه المعاٌٌر التً تم اعتمادها 

فً حساب نسبة االنجاز للمشارٌع المتلكئة فً تمرٌر  

  مًلجنة مرالبة البرنامج الحكو

 

مستحمات فالحً واسط لم تصرف لحد االن، وهنان تلكؤ  االستمامةحسن  2/7/2227 55

فً معامالت الفالحٌن من لبل دوائر الموارد المائٌة و 
  



 72 

 دوائر الزراعة الكعبً

   حول لانون الموازنة وانصاف محافظة واسط االستمامة بشٌر حداد 72/7/2227 53

   األوائلتعٌٌن الطلبة  االستمامة بشٌر حداد 75/7/2227 

57 76/7/2227 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

،نحن نرفض  2227لانون الموازنة اإلتحادٌة عام 

  اإللتراض الخارجً، 
 

58 2227/7/25 
بشٌر 

 الحداد
 االستمامة

حول التغٌٌرات فً المٌاداتاالمنٌةاالخٌرة، من الجانب 

  المانونً
 

   ٌن والمزارعٌنحول دعم الفالح    

  59 2227/7/26 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

حول البرلٌات االستخباراتٌة التً تنشر عبر موالع 

  التواصل االجتماعً
 

   حول لانون الموازنة      

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

92 
سجاد هدى 

 محمود
33 32/32/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 
  إلنض

عدم إدرإج إلسؤإل إلشفاهي للسيد وزير 

ي جدول 
إلعمل وإلشؤون إالجتماعية ػ 

 إالعمال

بعد ما تم التحدٌد الموعد بناء  على 

الطلب الممدم من السٌدة النائبة، تم 

تحدٌد الموعد بموجب هامش من 

الرئاسة على الطلب الممدم، وألحمها 

افمة مجلس النواب على أن تكون مو

جلسة ٌوم السبت هً جلسة 

مخصصة للدوائر االنتخابٌة، 
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وبالتالً سوف تكون استضافة السٌد 

وزٌر العمل للشؤون االجتماعٌة 

لإلجابة على السؤال شفاها  أمام 

السٌدات والسادة النواب ٌوم االثنٌن 

 المادم.

   شر إلحضور وإلغيابإلمطالبة بن إلنض بشث  حدإد 33/4242/; 42

     

( من النظام 35نمطة النظام المادة )

الداخلً سبك وأن لدمنا الى هٌأة الرئاسة 

( تولٌع 72المولرة فً الجلسة السابمة )

من السٌدات والسادة النواب لدرج على 

جدول االعمال استضافة السٌد وزٌر 

النمل العرالً داخل لبة مجلس النواب، 

لفاو الكبٌر وما هً أهم لمنالشة مٌناء ا

 االجراءات التً اتخذت فً هذا المرار

تمت استضافة وزٌر النمل ٌوم أمس 

 فً اللجان المعنٌة.

43 33/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   طلب إستضافة وزير إلنقل إلنض

  
بشٌر 

 الحداد
   مالحظة حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات 

    
ال المخصصة مداخلة حول تحوٌل االمو

  575الستمرار المحافظات الى لرار 
  

45 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   مالحظات حول قانون جرإئم إلمعلوماتية إلنض

   مالحظات حول لانون مناهضة التعذٌب النصر بشٌر حداد 72/72/2222 52

الء        مالحظات حول قانون إصالح إلث  
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  55 76/7/2227 
حسن 

 الكعبً
   حول موضوع إلموإزنة النصر

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

99 
يوسف بعث  

ي   علوإن إلكالن 

33 32/32/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلنض

ة إالصالحات  إض عل تجاوز وزير إلمالية فث  إالعث 

 تحقيق أي  إنجاز يوم بدون 82إلممنوحة له 
  

ي ميناء إلفاو    
كة دإيو ػ     جريمة مقتل مدير شر

إض عل طريقة عمل وزير إلمالية إلنض بشث  حدإد 9/33/4242 ;3    إالعث 

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إلنض

مالحظات اثانء استضافة وزٌر التعلٌم العالً منها 

ٌع حول اعتصام اصحاب الشهاات العلٌا وتوس

 المماعد الدراسٌة فً الجامعات

  

47 9/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إلنض

إهة  تشكيل لجنة من إللجنة إلقانونية ولجنة إلث  

ولجنة حقوق إالنسان لمتابعة إلموقوفي   بجرإئم 

 إلفساد

  

   حول إستجوإب وزير إلمالية إلنض بشث  حدإد 33/3/4243 56

    
ي إلد فاع و إلدإخلية إل حول قانون إعدة منتست 

 إلخدمة
  

  
حسن 

ي   إلكعت 
   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلنض

   مالحظات حول قانون إلموإزنة النصر بشٌر حداد 75/7/2222 55
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32 2227/5/2 
دمحم 

 الحلبوسً
ي وإلنوإب إلمتغيبي    النصر    حول لجنة إلسلوك إلنيان 

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً
  النصر

ستضافة بعض الشخصٌات ا

 داخل لجنة النزاهة

ي لمجلس 
إتفق معك إلعمر إلمتبؼ 

إلنوإب هو إلكمال إلمهام إلرقابية 

يعية  وإلتشر

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

برهان كاظم 

عبد هللا  

 إلمعموري

33 32/32/4242 
 دمحم

 إلحلبوسي 
 إالستقامة

ي صيانة إلطريق إلذي يربط بي   بغدإد 
تباطؤ كبث  ػ 

 وإلمحافظات إلشمالية
  

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
   توسعة إلمقاعد، وتقسيط إجور إلكليات إالهلية إالستقامة

   حول ميناء إلفاو إالستقامة بشث  حدإد 34/4242/; 49

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
نامج إلحكومي  إالستقامة    حول تقرير لجنة مرإقبة إلث 

   مالحظة حول لانون الموازنة االستمامة بشٌر حداد 72/72/2222 52

53 72/7/2227 
بشٌر 

 الحداد
   مالحظة حول لانون الموازنة االستمامة

  57 38/3/4243 
حسن 

ي   إلكعبت 
   حول موضوع إلموإزنة إالستقامة
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

رياض دمحم 

علي عودة 

 إلمسعودي

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إالستقامة

قانون بتعيي   إألوإئل عل إلكليات وإألوإئل عل إألقسام 

ي    ع هذإ إلقانون إم إلحكومة إألتحادية منذ تشر  ولم يتم ألث  

 بإصدإر إلتعليمات إلالزمة لتعيي   هؤالء

  

 إالستقامة بشث  حدإد 4242/;/;3 7
ين  537بشأن قرإر رقم  وشمول إلعقود وإلمحارص 

 بالموإزنة
  

    
تخصيص مبالغ لكربالء لزيارة إالربعي   و إلعاشر من محرم 

 و إلنصف من شعبان وبغدإد و سامرإء
  

 تقامةإالس  بشث  حدإد 32/32/4242 33
إلطريق إلرسمي بي   )بغدإد( وبي   محافظة )كربالء( 

 وخطورته
  

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إالستقامة

إلخطة لقبول إلدرإسات إلعليا هي ليست وزإرة إلتعليم 

، وإنما إلجامعات هي إلمعنية بذلك  إلعالي وإلبحث إلعلمي

 و إيضا توسعة مقاعد و إيضا تسديد مبالغ إلمناقشات

  

   بشان المساكن العشوائٌة و االعمالة االجنبٌة والرواتب  االستمامة بشٌر حداد 75/7/2227 53

  55 75/5/2227 
حسن 

 الكعبً
   طالبة فً بعض الحموق والحصص لمحافظة كربالء  االستمامة

 االستمامة بشٌر حداد 2227/7/25 56  
حول خروج العراق من التصنف العالمً للتعلٌم مؤٌدا 

 لنائبة علٌة المكصوصًل
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

8 

فالح عبد 

ي 
إلكريم رإض 

ي   إلخفاىح 

3; 9/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
نامج إلحكومي  إلنض    مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلث 

45 43/33/4242 
حسن 

ي إل  كعت 
   مالحظات إثناء زيارة وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي  إلنض

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إلنض

نامج إلحكومي  مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلث 

 إلنصف سنوي
  

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنض بشٌر حداد 33/3/4243 56

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنض دبشٌر حدا 72/7/2227 53

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنض بشٌر حداد 2227/7/75 53

 إلنض بشٌر الحداد 2227/7/25 56
حول إلقوإت إألمنية وكيفية إدإرتها ومسؤوليتها عن تفجث  

إن  ساحة إلطث 
  

57 2227/7/26 
حسن 

 الكعبً
   ع تقييم إلمحافظي   طرح موضو  إلنض

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 33/33/4242 43 دمحم شياع  1
حسن 

ي   إلكعت 
   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت دعاة إالسالم
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45 45/33/4242 
 دمحم

 إلحلبوسي 
   جرإئم إلمعلوماتية حول قانون دعاة إالسالم

52 39/34/4242 
 دمحم

 إلحلبوسي 
 دعاة إالسالم

كة إلنفط   مالحظات حول قانون إلتعديل إالول لقانون شر

 :423( لسنة 6إلوطنية إلعرإقية رقم )
  

53 3;/34/4242 
 دمحم

 إلحلبوسي 
 دعاة إالسالم

نامج إلحكومي وال  عل إللجان إالطالع عل تقرير متابع إلث 

 ف هذإ إلعمل تنس
  

 دعاة إالسالم بشٌر حداد 72/72/2222 52

تحدد موعد ورشة وتدعو الخبراء المختصٌن ونحن 

نساعدهم نسمً مجموعة أسماء ٌحضرون حتى ٌصبح 

استكمال لهذه النماشات عرض تمرٌر للخبراء أمام أعضاء 

 مجلس

  

   إلعامةحول قانون إلموإزنة  دعاة إالسالم بشٌر حداد 72/7/2227 53

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

99 
عباس يابر 

 عويد

42 ;/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  
 

إلمطالبة بتحديد أقرب جلسة لغرض 

إستضافة إلسيد رئيس إلوزرإء لغرض إالجابة 

 ل إلموجه لهعل إلسؤإ

 

45 43/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

مالحظات حول توسعة إلمقاعد 

 إلدرإسات إلعليا
  

ي رقم )إئتالف إلكفاءإت  بشٌر حداد 9/34/4242 47   ( 84تقرير لجنة إألمر إلنيان 
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 إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء للتغيث  

 بشٌر حداد 34/4242/; 49
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

توصيات إللجنة إلخاصة بالخطوط 

 إلجوية إلعرإقية
  

 بشث  حدإد 3/4243/; 55
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 بشث  حدإد 34/3/4243 56
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

57 38/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

وضع الموازنة وأهمٌتها للبالد 

وإستحماق محافظاتنا، أن نبحث 

ألنهلٌستجمٌع المحافظات ممثلة داخل 

اللجنة المالٌة نبحث عن 

 إستحمالاتناالمالٌة لمحافظاتنا،

  

59 4243/3/48 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

حول موضوع تردي الكهرباء فً 

 راقالع
  

    

حول اهمال البناى التحتٌة من لبل 

مدٌرٌات وشركات النفط فً محافظة 

 واسط

  

  64 4243/5/: 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

حول لانون التعدٌل الثانً لمانون الطرق 

 العامة
  

  3 4;/7/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيث  

والتماعد لانون الضمان االجتماعً 

 للعمال
  

   مواضٌع عامة      
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

أكتفاء مزهر 

عبد كسار 

 الحسناوي

5 72/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

حركة 

 الصادلون
 

المراءة األولى لمشروع لانون الهٌأة الوطنٌة 

لابة النووٌة واإلشعاعٌة والكٌمٌائٌة للر

والباٌلوجٌة. هذه الموانٌن تعتبر رئٌسٌة للجنة 

الصحة والبٌئة لكن أصبحت رئٌسٌة هذا 

المانون إلى لجنة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

لم نطلع على هذا المانون كلجنة الصحة 

 والبٌئة

لٌس لدٌنا صالحٌة التأجٌل ترٌدون أن 

مبدأ، لدموا طلب برده تردوه من حٌث ال

من حٌث المبدأ لبل المراءة الثانٌة، إذا 

رفضت اللجان هذا المانون لبل المراءة 

الثانٌة عندما ٌأتون لٌمدموا التمرٌر ٌوصً 

الى المجلس برده من حٌث المبدأ 

 وٌصوت المجلس 

77 72/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

حركة 

 الصادلون

لطبً المطالبة بتطبٌك لانون التدرج ا

 2222( المعدل لسنة 6رلم )
  

    

ٌجب أن تكون هنان خطط 

إستراتٌجٌة إلنشاء المفاعالت النووٌة 

 فً بغداد

  

55 2/7/2227 
حسن 

 الكعبً

حركة 

 الصادلون

شمول الخرٌجٌن من المهن الصحٌة 

والساندة وكذلن اإلدارٌٌن شمول 

 خطورتهم فً الموازنة

  

 بشٌر حداد 75/7/2227 55
ركة ح

 الصادلون

مضى عام و االطباء لم ٌشملو 

بالتعٌٌن المركزي وحتى المتعٌنٌن 

 على المالن لم ٌستلمو رواتبهم

  

  7 22/5/2227 
حسن 

 الكعبً

حركة 

 الصادلون

لانون الضمان االجتماعً والتماعد 

 للعمال
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام ظامنقاط الن المداخالت الكيان

1 
إنعام مزيد 

 نزيل إلخزإعي 

إض وإلمطالبة بان يكون دإخليا إالستقامة بشث  حدإد 46/32/4242 34    موضوع إالقث 

37 49/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إالستقامة

إض عل قانون تعديل قانون سامرإء و إلذي  إعث 

 فيه إلكثث  من إلجوإنب إلمالية، إذ تم رصف إلكثث  

رة إما  من إالموإل عل إلمحافظات إلمتض 

ء ي
 محافظات إلجنوب إلفقث  لم يضف لها سر

  

 إالستقامة بشث  حدإد 34/4242/;3 54

إلعرإق مقبل عل كارثة إقتصادية، حكومة 

( تعمد ؤل سياسة تجوي    ع إلشعب  )إلكاظمي

ي من أجل سياسة إلتطبيع
 إلعرإػ 

  

   نامج إلحكومي حول تقرير لجنة متابعة إلث      

    
عها مجلس  حول إلقوإين إلمخالفة لقوإني   شر

 إلنوإب مثل قانون إلبنك إلمركزي
  

 

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

ماجدة عبد  1

إللطيف دمحم 
3; 9/33/4242 

حسن 

ي   إلكعت 
   قانون تمويل إلعجز إلمالي  ستقامةإال 
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 إلتميمي 
25 27/77/2222 

دمحم 

 إلحلبوسي 
 االستمامة

حول الموانٌن التً تشترن بها لجنة التعلٌم العالً 

 والبحث العلً
  

25 25/77/2222 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول لانون جرائم المعلوماتٌة االستمامة

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   نون إلموإزنة إلعامةحول قا إالستقامة

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
نامج إلحكومي  إالستقامة    حول تقرير لجنة متابعة إلث 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

8 
دلث   ريزإن

 مصطؼ  

42 ;/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

ي 
 إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

 

وع  عدم إدرإج مشر

قانون مناهضة إلعنف 

إألشي أو إلحماية من 

إلعنف إالشي عل 

 جدول  إعمال إلمجلس

النسبة للعنف االسري، العنف االسري أٌضا  طلبت لجنة 

األولاف، وطلبت اللجنة المانونٌة، ونحن أعطٌنا لجنة المرأة أن 

ذي ٌلٌك، ألن تموم بحوارات حتى ٌمدمون المانون بالشكل ال

المانون فٌه تعارض وفٌه مشاكل، توجد أطراف غٌر داعمة 

للمانون، فنحتاج مكان ما نعرض المانون العنف االسري على 

منصة النماش والحوار على االعضاء والسٌدات االعضاء، ال 

ٌحصل سجال ونماش، نحن هذه االمور ننظمها وننضجها 

 لمشروعداخل اللجان وبعدها نصل برؤٌة الى عرض ا

25 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية

ي حسن  34/4242/;3 53
ح لماذإ نحن إالتحاد إلوطت    أريد ؤجابة وشر
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ي  ي  إلكعت 
 مستعجلي   برفع جلساتنا إلكردستان 

 بشٌر حداد 72/72/2222 52
ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

   انون مناهضة التعذٌبحول ل

53 77/7/2227 
حسن 

 الكعبً

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

تخصٌص مبالغ مالٌة للمشارٌع 

 التً تنهض بوالع المرأة
  

57 2227/7/26 
حسن 

 الكعبً

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

حول عدم ورود فمرة االمر 

النٌابً على جدول االعمال 

وعدم اعالم األعضاء 

ات التً تحصل على بالتحدٌث

 جدول االعمال

  

  7 22/5/2227 
دمحم 

 الحلبوسً

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

   لانون إلامة االجانب

    
حسن 

 الكعبً

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

لانون الضمان االجتماعً 

 والتماعد للعمال
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
عطوإن 

ي 
 إلعطوإن 

43 33/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت دعاة إالسالم

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 دعاة إالسالم

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 إلعالي و إلبحث إلعلمي 
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47 9/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 دعاة إالسالم

ي رقم  مالحظات حول تقرير لجنة إألمر إلنيان 

 ( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء84)
  

57 72/72/2222 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج الحكومً دعاة إالسالم

   حول قانون إلموإزنة إلعامة دعاة إالسالم بشٌر حداد 75/7/2227 53

  55 76/7/2227 
حسن 

 الكعبً
   حول موضوع إلموإزنة دعاء إالسالم

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
زياد طارق 

ي   إلجنان 

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 ال يوجد

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 علمي إلعالي و إلبحث إل
  

47 9/34/4242 
بشث  

 إلحدإد
 ال يوجد

ي رقم ) ( إلخاصة 84حول تقرير لجنة إألمر إلنيان 

 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء
  

54 3;/34/4242 
بشث  

 إلحدإد
 ال يوجد

الء  حول قانون إلتعديل إالول لقانون إصالح إلث  

 وإلمودعي   
  

55 ;/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
 ال يوجد

ير إلزرإعة وحصص إلمياه حول إستضافة وز 

 للوسط و إلجنوب
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة ال يوجد بشث  حدإد 35/3/4243 57
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   حول قانون إلمفوضية ال يوجد بشث  حدإد 4243/3/45 58  

ي للعرإق      
   حول إلوإقع إألمت 

  59 4243/3/48 
حسن 

ي   إلكعت 
ي ) ال يوجد    إلنيابية ( إللجنة:36حول إالمر إلنيان 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
خالد 

 إلجشعمي 

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

تيار إلحكمة 

ي 
 إلوطت 

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

47 9/34/4242 
بشث  

 إلحدإد

تيار إلحكمة 

ي 
 إلوطت 

ي رقم ) ( إلخاصة 84حول تقرير لجنة إألمر إلنيان 

 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء
  

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

تيار إلحكمة 

ي 
 إلوطت 

مجموع مالحظات حول قانون تمويل إلعجر، 

ي 
ون  ، وحول إلتعليم إالكث   ومستحقات إلفالحي  

  

    
كة كة زين وشر كة أسياسيل   محاسبة شر كورك وشر

نت  ألنهم ضعفوإ خدمة إألنث 
  

57 35/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 

تيار إلحكمة 

ي 
 إلوطت 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 
هيثم رمضان 

 عبد إلجبوري

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهث  

ح قانون إلتعديل إالول لقانون إلهيأة إلعرإقية  مقث 

ح  4239( لسنة :9لألعتماد رقم ) هذإ مقث 

ي ؤل تمويل مركزي 
لتحويل هيأة من تمويل ذإن 

 وفيه تبعات مالية وسوف يكون بها أثر مالي 

  

   حول ؤقرإر قانون إلخدمة إلمدنية    

37 49/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهث  

ي بابل عاصمة 
عدم رصف مستحقات قانون 

إلعرإق إلتاري  هية وسامرإء عاصمة إلثقافة 

إالسالمية بسبب وزإرة إلمالية لم تخصص 

 حساب خال لهم

  

3; 9/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهث  

ورة لقاء إلسيد رئيس إلوزرإء ووزير إلمالية  رص 

وإلتخطيط وإلمنافذ إلحدودية وإلكمارك 

ومحافظ إلبنك إلمركزي لالتفاق عل صيغة 

 قانون تمويل إلعجز إلمالي 

  

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

مت  صالح  1

مهدي 
5 :/;/4242 

دمحم 

 لحلبوسي إ
ي محافظ منظمة بدر

   نينوى  ةملف إلنازحي   ػ 
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ي  إلعمث 

3; 9/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  منظمة بدر

: لهيأة إلرئاسة إلنظر :5إلمادة )
ً
( أوال

ي موإضيع إلقضايا وإلمهمات 
ػ 

)حول إحدإث محافظة  إلمستجدة

 ديال(

شكرا  جزٌال  الى السٌدة النائبة ونؤكد من 

ب العرالً رفض خاللِن الى كل أبناء الشع

واستنكار مجلس النواب لهذه االعتداءات 

 التً تحدث بٌن الحٌن واآلخر

 منظمة بدر بشث  حدإد 33/33/4242 43
إض حول إسم قانون إلناجيات  إعث 

 إاليزيديات
  

    
حول إلتهجث  إلذي تتعرض له 

ي ديال
 منطقة إبو صيدإ ػ 

  

  3 4;/7/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   موإضيع عامة منظمة بدر

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 
مٌسون جاسم 

 داود عاتً

3 72/2/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
   لانون العنف األُسريحول  االستمامة

   مجلس الخدمة المدنٌة االتحادي    

 االستمامة حدادبشٌر  72/7/2227 53

حول الدرجات التً توفرت بسبب الحذف 

ٌجب شمول بها المعتصمٌن  575واالستحداث ولرار 

 امام الوزارات

  

    
عدم المساس برواتب المتماعدٌن الملٌلة وكذلن صرف 

 مستحمات المتماعدٌن من المجلس المحلً
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت انالكي

2 
كاظم عطية 

 إلشمري

8 43/;/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

حزب إلوفاق 

ي 
 إلوطت 

   قانون إلتأمي   إلصحي 

   مالحظات حول قانون إلمحكمة إالتحادية    

45 45/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

حزب إلوفاق 

ي 
 إلوطت 

ي إلمدإئن و إلق
طعة إالرض بخصوص جامعة إلرشيد ػ 

خصصت مؤخرإ لمعب إلسعودية فاذإ إرإدت وزإرة إلشباب 

ي إلمدإئن تابعة للوزإرة
 
 تعويض بقطعة إرض ػ

  

53 3;/34/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

حزب إلوفاق 

ي 
 إلوطت 

نامج إلحكومي     حول تقرير لجنة مرإقبة إلث 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام ط النظامنقا المداخالت الكيان
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2 
به هار  

 محمود فتاح

9 44/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلتغيث  -كورإن 

تمديد عمل لجنة إلتعديالت إلدستورية من إلشهر 

 إلثالث إل إلسابع
  

39 4:/32/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
 إلتغيث  -كورإن 

تفسث  إلمحكمة إالتحادية عل إألغلبية إلمطلقة 

 لبسيطةوإألغلبية إ
  

52 39/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  إلتغيث  -كورإن 

نقطة نظام حول عنوإت قانون 

تمويل نفقات إالنتخابات 

 ليصبح تخصيص وتمويل 

 

56 34/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
 إلتغيث  -كورإن 

وع قانون إلموإزنة، أما  مالحظات عامة عل عموم مشر

ي تكون خاصة
ي من مالحظان 

إإلقليم،  بحصة  إلجزء إلثان 

 وروإتب موظفو إإلقليم. 

  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

آال تحسي   

حبيب 

ي 
 إلطالبان 

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
ي قانون إنتخابات مجلس إلنوإب 4إلحل 

   مالحظة حول كوتا إلنساء ػ 

 4إلحل  بشث  حدإد 9/33/4242 ;3

دإد إموإل إلعرإق من إلدول إالجنبية وفق قانون  هل تم إسث 

دإد إموإل إلدولة؟ وهناك عدم وجود تنسيق بي   لجنة 
إسث 

إلعالقات إلخارجية وإلحكومة عند إاللتقاء بالوفود إالجنبية 

 وعقد إالتفاقيات
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ي بي    يت 

إلعرإق مالحظات حول إتفاقية إالزدوإج إلض 

 وإلكويت
  

56 34/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
   مالحظات حول لانون الموازنة 4إلحل 

  58 4243/3/45 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول استجواب رئٌس هٌئة االعالم واالتصاالت 4إلحل 

  64 4243/5/: 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 4إلحل 

فً ٌوم المراة العالمً ٌجب انصاف المراة فً المحكمة 

 االتحادٌة
  

  66 4243/5/38 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   (72مطالبة بإعالن حلبجة محافظة رلم ) 4إلحل 

  3 4;/7/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول األسئلة الشفهٌة الموجهة الى الوزراء 4إلحل 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 
اح حسن صب

 دمحم إلعكيلي 

6 27/2/2222 
حسن 

 الكعبً
   مالحظة حول تمرٌر الضمان الصحً االستمامة

77 72/72/2222 
دمحم 

 الحلبوسً
   حول موضوع تاخٌر الرواتب للموظفٌن و المتماعدٌن االستمامة

   اشهرحول رواتب العمود الذٌن لم ٌستلمو رواتبهم منذ  االستمامة بشٌر حداد 77/77/2222 27

   حول قانون مناهضة إلتعذيب إالستقامة بشث  حدإد 34/4242/;3 54
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

نايف مكيف 

شنان 

 إلشمري

5 :/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

حزب إلوفاق 

ي 
 إلوطت 

للسيد وزير إلمالية إالموإل إلمخصصة سؤإل من أهالي إلموصل 

ي عام 
 أين ذهبت؟ 4239، 4238، 4237، 4236للموصل ػ 

  

33 32/32/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

حزب إلوفاق 

ي 
 إلوطت 

ي محافظة نينوى
   ملف إلتعويضات ػ 

27 77/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

حزب الوفاق 

 الوطنً
   بعض االجابات حول لانون كلٌة الموة الجوٌة

25 25/77/2222 
دمحم 

 الحلبوسً

حزب الوفاق 

 الوطنً
   بعض االجابات حول لانون جرائم المعلوماتٌة

  55 76/7/2227 
حسن 

 الكعبً

حزب الوفاء 

 الوطنً
   حول موضوع إلموإزنة

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

ستار جبار 

عبد هللا 

 إلجابري

 إلحكمة بشث  حدإد 32/32/4242 33

مطالبة رئاسة إلمجلس وممثل إلحكومة بتفعيل إلقرإرإت 

ي إتخذت بتاري    خ 
بخصوص كون  34/4242/:3إلت 

 محافظة نينوى منكوبة إلقرإرإت

  

   إلمطالبة  باستضافة إلسيد رئيس إلوزرإء    

ي رقم ) كمةإلح بشث  حدإد 9/34/4242 47   ( إلخاصة 84مالحظة حول تقرير لجنة إألمر إلنيان 
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 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء

   مالحظة حول قانون إلموإزنة إلحكمة بشث  حدإد 35/3/4242 57

59 4243/3/48 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلحكمة

بشأن تضيحات محافظ ذي قار  ةتشكيل لجنة تحقيقي

ي  إلسيد ناظم إلوإئلي و إتلعينات و 
إإلعفاءإت وقطع إألرإض 

ي زمنه
ي وزعت ػ 

 إلت 

  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

صادق حميد 

حسن 

 إلسليظي 

 إالستقامة بشث  حدإد 32/32/4242 33

إلموضوع بخصوص إلحجم إلكبث  للطالب إلحاصلي   

ة بالمقارنة مع إلقدرة إالستيعابية عل معدالت مت مث  

ة كالمجموعة إلطبية  للجامعات إلمتمث  

  

    
ة من إلطالب بقضية  هنالك ظلم كبث  علىالطبقة إلفقث 

 إلتعليم إلموإزي
  

45 43/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول توسعة إلمعاقد إلدرإسية إالستقامة

   وضوع إلموإزنةحول م إالستقامة بشث  حدإد 33/3/4243 56

  57 38/3/4243 
حسن 

ي   إلكعت 
   حول موضوع إلموإزنة إالستقامة
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

رعد حميد  

كاظم 

 إلدهلكي 

42 ;/33/4242 
حسن 

ي   إلكعت 

إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

 

أمر يعصف بالبلد وهو عدم توزي    ع  يوجد 

إلروإتب، وكأنه نرسل رسالة أنه هذإ إلموضوع 

لمان وهو إهتمام كبث  فيه من قبل  بعيد عن إلث 

لمان ومن قبل إللجنة إلمالية.   إلث 

سيادة إلنائب مدإخلة وليست 

 نقطة نظام

45 43/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

إلمعاقد إلدرإسات  حول توسعة

 إلعليا
  

 بشث  حدإد 33/3/4243 56
إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

 
إض من حيث إلمبدأ عل قانون إعادة  إعث 

ي إلدإخلية وإلدفاع  منتست 

لجنة األمن والدفاع أثناء إعدادكم 

لتمرٌر المراءة الثانٌة ٌجب أحضار 

 رأي الحكومة وكل هذه المالحظات

 بشث  حدإد 35/3/4243 56
إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

  58 4243/3/45 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

إض عل قانون ؤعادة  إالعث 

ي إلدإخلية وإلدفاع من  منتست 

 حيث إلمبدإ

  

  64 4243/5/: 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلجبهة إلعرإقية 

ي 
 للحوإر إلوطت 

ؤجرإءإت إلحض  إلمقاهي  حول

وإلمطاعم وإلشوإرع مفتوحة 

 وإلجوإمع مغلقة

  

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان
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2 
هدى جارهللا 

 دإوود

ي  33/33/4242 43  حسن إلكعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

   روإتب إلموظفي   حول إلقرض و تسديد 

45 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير 

 إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  3/4243/; 55  حسن إلكعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

ين 537حول قرإر     ومخصصات إلمحارص 

ي حسن إل 34/3/4243 56  كعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 
كاظم 

 إلصيادي

45  
دمحم 

 إلحلبوسي 
 حركة إلبشائر

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

  و إلبحث إلعلمي وزير إلتعليم إلعالي 
  

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  حركة إلبشائر

نقطة نظام حول قانون حماية إلمعلم، 

باالضافة إل إلطلبة إلذين إدو 

ي من إلوقف  إالمتحانات إلخارىح 

، مطالبة لجنة إلتعليم ولجنة  إلشيغي

لمانية بأن يقبلون طالب  إلصحة إلث 

 إلجيش إالبيض للعام إلدرإسي إلقادم

لجنة التعلٌم العالً الفمرة االولى 

ٌتحدث بها السٌد النائب لجنة التعلٌم 

العالً والبحث العلمً إجراء الالزم 

مع الوزارة وإعالم رئاسة مجلس 

النواب بذلن والفمرة االخٌرة ٌتم 

 التنسٌك مع لجنة الصحة والبٌئة.
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 للدإرسات إلعليا خارج خطة إلقبول

ي  34/4242/;3 53  حركة إلبشائر حسن إلكعت 
حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج 

 الحكومً
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة إلبشائر بشث  حدإد 34/3/4243 56

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
إحمد مدلول 

 إلجربا

ي ح 43/33/4242 45  سن إلكعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

 بشث  حدإد 34/4242/;3 54
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
 
ي ػ  3إلعرن 

مناقشة عدة موإضيع منها إلكهرباء، 

إسعار رصف إلدوالر، إستضافة 

 رئيس إلوزرإء

  

ي ح 33/3/4243 56  سن إلكعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
 
ي ػ  3إلعرن 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

ي  34/3/4243 56  حسن إلكعت 
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

   حول قانون إالختفاء إلقضي

 بشث  حدإد 4243/3/45 58
وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ   3إلعرن 

تقديم خمس طلبات إل إللجنة 

 إلمالية
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 لنائبا 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 يونادم كنا 92

ي  33/33/4242 43    حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت إئتالف إلرإفدين حسن إلكعت 

   حول قانون إنتخابات مجلس إلنوإب إئتالف إلرإفدين بشث  حدإد 34/4242/; 49

 إئتالف إلرإفدين بشث  حدإد 37/34/4242 :4
إلمطالبة ؤستحدإث دإئرة ؤسناد 

يغي 
 تشر

  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إئتالف إلرإفدين بشث  حدإد 34/3/4243 56

ي  38/3/4243 57    حول قانون إلموإزنة إلعامة إئنتالف إلرإفدين حسن إلكعت 

ي  4243/3/48 59  الف إلرإفدينإئنت حسن إلكعت 
ي ) ( إللجنة :36حول إالمر إلنيان 

 إلنيابية
  

  64 4243/5/: 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول قانون إلمحكمة إالتحادية إئنتالف إلرإفدين

      
حول يوم إلمرإة إلعالمي وزيارة إلبابا 

 فرإنسيس
  

  3 4;/7/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   قانون ؤقامة إالجانب إئنتالف إلرإفدين

ي        قانون إلضمان إالجتماعي وإلتقاعد  إئنتالف إلرإفدين حسن إلكعت 
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 للعمال

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

7 
حسن جالل 

 دمحم

   موضوع المتماعدٌن االستمامة دمحم الحلبوسً 5/2/2222 7

    
متجاوزٌن على األراضً منذ موضوع ال

 2225عام 
  

   حول لانون الموازنة العامة االستمامة بشٌر حداد 75/7/2227 55

 االستمامة حسن الكعبً 76/7/2227 55  

المعادن من ِق َ بل الدولة، ألن ِ استثمار  

هذه ِ توفر مبالغ وننجو من هذه األزمة 

 اإللتصادٌة،

  

1 
بسمة دمحم 

 بسٌم

 النصر دمحم الحلبوسً 5/2/2222 7

ملف التعوٌضات فً محافظه نٌنوى 

وتأخٌره وحادثة العبارة التً حدثت فً 

على أعتبار ضحاٌا العبارة 27/5/2272

 شهداء ِ ومنحهم  الدرجات الوظٌفٌة 

  

 النصر حسن الكعبً 27/77/2222 25

مع وزٌر التعلٌم العالً حول توسعة 

اء لناة المماعد الدراسٌة وكذلن الى انش

للموظفٌن اسوة بالرانه من موظفً وزارة 

التعلٌم وكذلن شمل المعتصمٌن بالحذف 
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 واالستحداث

 النصر حسن الكعبً 76/72/2222 22
الضغطعلى الحكومة من اجل تشرٌع لانون 

 الموازنة
  

   حول موضوع المفمودٌن والممابر الجماعٌة النصر بشٌر حداد 2227/7/25 56

   حول موضوع عودة النازحٌن النصر دمحم الحلبوسً 2227/7/26 57

7 

عدنان عبد 

خضث  عباس 

ي 
 إلزرػ 

ي  4242/;/43 8   إلنض حسن إلكعت 

قانون إلضمان إلصحي به تبعات 

مالية إلتصويت عل هذإ إلقانون 

 
ً
بهذه إلطريقة قد يحرجنا ماليا

 بأعتبار إن إلوضع إلمالي 
ً
الحقا

ي من إز 
ةإلحالي للدولة يعان   مة كبث 

 

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   إلدوإئر إالنتخابية إلنض

45 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلنض

ي قانون جرإئم 
بخصوص إلجرإئم إلوإردة ػ 

 إلمعلوماتية
  

7 

عبد إلباري 

جميل عبد 

هللا عبد 

 إلكريم

9 44/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

موضوع ؤحالة مشاريعالقوإني   إل إللجان 

إلمختصة منها قانون مناهضة إلعنف 

 إألشي

  

 بشث  حدإد 33/4242/; 42

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

 

 ;نقطة إلنظام من إلمادة )
ً
( أوال

من إلنظام إلدإخلي يرسل جدول 

حات إلقانون  إالعمال مع مقث 

إليون نحن نحصل فقط عل 

 ل إالعمالجدو 

 مالحظة وجٌهة وسوف ٌتم األخذ بها
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 بشث  حدإد 34/4242/;3 54

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

( من إلنظام إلدإخلي 59حسب إلمادة )

هناك ألزإم لرئاسة إلمجلس بتوزي    ع جدول 

 إالعمال وما فيها عل إلنوإب

  

7 
عبد عون  

 عالوي طاهر

4 9/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 ركة إرإدةح

إلربط إلسككي معالعرإق وبعض دول 

 إلجوإر أو إلدول إإلقليمية
  

   تكريم وتنفيذ مطالب إلجيش إالبيض حركة إرإدة بشث  حدإد 4242/;/: 5

 حركة إرإدة بشث  حدإد 4242/;/32 6

الستمارة قبول إلطلبة إلمقدمي   عل دورة 

( تشث  غل هذإ إلموضوع 433إلضباط )

 طائفية إلوإضحةوبصيغة إل

  

7 
جمال 

 الدمحماوي

   ممترح لانون الخدمة البحثٌة  النصر بشٌر حداد 22/2/2222 7

   مالحظات على لانون تموٌل العجز النصر بشٌر حداد 7/77/2222 72

   مالحظات حول لانون الموازنة النصر دمحم الحلبوسً 77/7/2227 53

7 
نبٌل حمزة 

 محسون

  االستمامة  الحلبوسًدمحم 27/2/2222 2
إكمال الدوائر االنتخابٌة لمانون 

 انتخابات مجلس النواب العرالً
 

     
االعتداء الذي تعرضت له األخت 

 العزٌزة الزمٌلة دالل الغراوي
 

    
مالحظة حول لانون انتخابات مجلس 

 النواب
  

2 
ي  فيان صث 

 عبد إلخالق
; 49/;/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 

إلحزب 

ديمقرإطي إل

ي 
 إلكردستان 

مالحظات حول لانون انتخابات مجلس 

 النواب
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 بشث  حدإد 34/3/4243 56

إلحزب 

إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

ي قانون 
 
مالحظة حول  إنصاف إالقليم ػ

 إلموإزنة إلعامة
  

 بشث  حدإد 35/3/4243 57

إلحزب 

إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

مالحظة حول  زيادة حصة إالقليم من 

إض ضمن قانون إلموإزنة إلعامةإ  القث 
  

ي  7/4243/;4 3    حسن إلكعت 

إلحزب 

إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

   قانون إلضمان إالجتماعي وإلتقاعد للعمال

7 
يشى رجب 

 كمر

ي  4242/;/49 32  حسن إلكعت 
حرإك إلجيل 

 إلجديد

ي مجلس 
جم ػ  إلمطالبة بتخصيص  مث 

إلنوإب وإيضا بخصوص موضوع 

ي ؤقليم كردستانإلتظاهرإت 
 ػ 

  

    

حن هنا نمثل إلشعب ونطالب بحقوق 

إلشعب وعل إلحكومة إإلتحادية أن 

تسمع لنا نحن ألننا نمثل إلشعب إلممثلي   

ي 
ي تأن 

إلحقيقيي   للشعب، جميع إلوفود إلت 

 ؤل بغدإد ال تمثل إلشعب

  

ي  43/33/4242 45  حسن إلكعت 
حرإك إلجيل 

 إلجديد

إمات عل  إلحكومة إلعرإقية منها هناك إلث  

تضمي   وصول ذوي إإلعاقة ؤل قاعات 

إلتدريس كل إلبنايات وإلجامعات 

 وإلمعاهد جميعها تفتقر إل إلمصعد

  

7 
فرإت دمحم 

 عبد إلتميمي 
33 32/32/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 
   إلموضوع يتعلق بمستحقات إلفالحي    إلحكمة
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   حول قانون إلموإزنة إلعامة مالحظات إلحكمة بشث  حدإد 9/33/4242 ;3

 إلحكمة بشث  حدإد 33/4242/; 42

لدينا مشاكل بأنه إلبوإخر وإلسفن إلعرإقية 

، لدينا مشاكل بأنه  ي
ال ترفع إلعلم إلعرإػ 

ي تصدر من إالكاديمية إلبحرية 
إلشهادة إلت 

ف فيها، هذه إتفاقيات تعزز  غث  معث 

 موقف إلعرإق

  

2 

مت  حسي   

سلطان 

 إلعبيدي

   مستحقات إلشهدإء دإخل محافظة نينوى إلنض بشث  حدإد 32/32/4242 33

    
موضوع عقارإت إلدولة إلخاصة بوزإرة 

 
ً
ي لم يصادق عليها نهائيا

 إلمالية إلت 
  

   مالحظات حول لانون الموازنة النصر دمحم الحلبوسً 77/7/2227 53

 النصر دمحم الحلبوسً 2227/7/26 57
ات عوائل الشهداء و تأخٌر حول مستحم

 دفع مستحماتهم
  

7 
زيتون حسي   

 مرإد إلدليمي 

34 46/32/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

ي  إلتجمع إلعرن 

لالصالح/ 

 إلوطنية

إض إلمحلي     إلمطالبة بتمرير قانون إالقث 

ي  34/4242/;3 54  حسن إلكعت 

ي  إلتجمع إلعرن 

لالصالح/ 

 إلوطنية

   قانون مناهضة إلتعذيب

 حسن الكعبً 72/7/2227 53

التجمع العربً 

لالصالح/ 

 الوطنٌة

   مالحظات حول لانون الموازنة

ي إلمعلمي    إلنض بشث  حدإد 46/32/4242 34سعاد جبار  7
   قضية قطع أرإض 
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ي  3/4243/; 55 دمحم    حول إلموإزنة  إلنض حسن إلكعت 

    

 722حول موضوع صرف اجور 

رف بالً محاضر فً محافظة من دون ص

 اجور المحاضرٌن فً العراق

  

7 

مازن عبد 

إلمنعم جمعة 

 إلفيلي 

ي  9/33/4242 ;3  حسن إلكعت 
مازن عبدإلمنعم 

 )إبو حيدر(

تقديم قائمة بروإتب إلوزرإء وبعض 

ي يستوجب 
إلدرجات إلوضيفية إلت 

ي ظل إالزمة إلحالية
 إستقطاعها ػ 

  

 بشٌر حداد 75/72/2222 22
مازن عبدإلمنعم 

 حيدر( )إبو 

مالحظة حول الموانٌن التً تصلنا، تفتتح 

الصفحة بإسم الشعب ٌفترض أن تكون 

)بسم ميحرلا نمحرلا هللا( نٌابة عن الشعب، 

نحن نتبرن بإسم رب العالمٌن فً الموانٌن 

 حتى تمضً بصورة صحٌحة

  

 حسن الكعبً 77/7/2227 53
مازن عبدالمنعم 

 )ابو حٌدر(
   زنة إلعامةمالحظات حول قانون إلموإ

7 

عبود وحيد 

عبود 

 إلعيساوي

ي  9/33/4242 ;3  حسن إلكعت 
كتلة معا 

 للقانون

مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ 

نامج إلحكومي   إلث 
  

 بشث   حدإد 2/72/2222 27
كتلة معا 

 للقانون

ي لجنة إلزرإعة مع إلتعاون مع 
مناقشة ػ 

ي  لجنة إلصحة إلعدإد إلتدرج إلطت 

 إلبيطري

  

ي  34/3/4243 56  حسن إلكعت 
كتلة معا 

 للقانون
   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة

هشام عبد  7

إلملك علي 
ي  9/33/4242 ;3  دعاة إالسالم حسن إلكعت 

حول لانون تصدٌك االتفالٌة العرالً 

 الكورٌة
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 سهيل

    

إض   ي من قانون إالقث  إتخاذ موقف سلت 

ي مشاكل إخرى
 كنة سيدخل إلبلد ػ 

ف إالحتياطي   ويستث  

  

49 ;/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 حول ميناء إلفاو  دعاة إالسالم

هذا بٌان ٌُعبر عن إرادة المجلس، 

لجنة الخدمات، اللجان ذات العاللة 

إستضافة السٌد وزٌر النمل للولوف 

على األسباب طلب فً آخر لماء مع 

 اللجان المعنٌة

  58 4243/3/45 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 اة إالسالمدع

جول إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت 
  

7 
مض  معن 

 صالح إلكروي

ي  9/34/4242 ;3  حسن إلكعت 

وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ  إلعرن 

3  

موضوع لمطالبات وإلمناشدإت من 

رين  إلمزإرعي   وإلفالحي   متض 
  

ي  37/34/4242 :4  حسن إلكعت 

وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ  إلعرن 

4 

   لف تثبيت بشائر إلخث  حول م

 بشث  حدإد 35/3/4243 56

وع  حزب إلمشر

ي إلعرإق 
ي ػ  إلعرن 

5 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

7 
هوشيار عبد 

 هللا

ي  33/4242/; 42   كورإن إلتغيث   حسن إلكعت 

( من 52لطة نظامً تخص المادة )

النظام الداخلً، هنالن حالة خاصة 

فٌما ٌخص الوضع الصحً فً 

 مانٌةالسلٌ

السٌد النائب هذه كانت مداخلة ولٌست 

 نمطة نظام

   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية كورإن إلتغيث  دمحم  45/33/4242 45
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 إلحلبوسي 

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  كورإن إلتغيث  

يخص قانون إلموإزنة وقضية 

تضمي   حقوق كل إلعرإقيي   خاصة 

 إلروإتب وإلحقوق إلموإطنة

 

2 

ظفر م

ؤسماعيل 

 شتيوي

43 33/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   رصف روإتب إلعقود سائرون

52 39/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  سائرون

ي 
ي إلهندسة ػ  بخصوص خريح 

 إلبضة
 

56 33/3/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول قانون إلموإزنة إلعامة سائرون

ي  38/3/4243 57  سائرون حسن إلكعت 
وتثبٌت الحراس  زنةحول لانون الموا

 االمنٌن  على المالن على وزارة النفط
  

7 
دمحم شاكر 

 دمحم

ي  33/33/4242 43  حسن إلكعت 
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكوردستان 

   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت

 بشث  إلحدإد 34/4242/; 49
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكوردستان 

حول قبول إلطلبة من ذوي إلشهدإء 

ي إق
 
 ليم كردستانػ

  

 بشث  إلحدإد 34/3/4242 53
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكوردستان 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

2 
حسن شاكر 

 عوده 

ي  43/33/4242 45  منظمة بدر حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  34/4242/;3 53 نامج ح منظمة بدر حسن إلكعت  ول تقرير لجنة مرإقبة إلث 
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 إلحكومي 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة منظمة بدر بشث  حدإد 35/3/4243 56

إن منظمة بدر بشث  إلحدإد 45/3/4243 58      حول تفجث  ساحة إلطث 

1 
عالء صباح 

 إلربيغي 

ي  43/33/4242 45  إالستقامة حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي وزير 
  

ي  33/3/4243 56  إالستقامة حسن إلكعت 
كات إلمالحة إلجوية  حول فساد شر

 وتدريب إلمرإقبي   إلجويي   
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إالستقامة بشث  حدإد 34/3/4243 56

58 4243/3/45 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إالستقامة

إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت غيابيا
  

ي  4243/3/48 59  إالستقامة حسن إلكعت 
حول إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت 
  

7 
حامد 

 إلموسوي

ي  38/34/4242 ;4  منظمة بدر حسن إلكعت 
مخالفة رئيس إلجمهورية للدستور 

 بتعينه إلسفرإء
  

ي  3/4243/; 55 سال إلث   منظمة بدر حسن إلكعت  كة يونفث     كيةحول شر

 منظمة بدر بشث  حدإد 34/3/4243 56
حول إلدرجات إلخاصة ورؤساء 

 إلهيئات إلمستقلة
  

7 
رامً جبار 

 السكٌنً

 االستمامة حسن الكعبً 72/72/2222 57
حول تمرٌر لجنة مرالبة البرنامج 

 الحكومً
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة حسن الكعبً 72/7/2227 53
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   حول االعضاء المتغٌبٌن االستمامة حسن الكعبً 75/7/2227 55

7 
أحمد سلٌمان 

 الصفار

 حسن الكعبً 72/7/2227 53
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 بشٌر حداد 75/7/2227 
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 ر حدادبشٌ 75/7/2227 55
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

7 
حازم مجيد 

ي   ناىح 
43 33/33/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 
  إلنض

نامج  إك لجنة مرإقبة إلث  حول إشر

ي  إتيح  إلحكومي وإلتخطيط إالسث 

ي قانون تمويل إلعجز
 
 ػ

السٌد رئٌس لجنة التخطٌط 

االستراتٌجً، أبتدأ من حٌث انتهت 

ة التخطٌط األستراتٌجً ومتابعة لجن

البرنامج الحكومً من اللجان 

الرئٌسٌة واألساسٌة من لجان المجلس 

المعنٌة بمتابعة خطط الحكومة وأٌضا  

متابعة تنفٌذ البرنامج الحكومً، وهذا 

ٌتطلب االستفسار والولوف على 

الكثٌر من المفاصل التنفٌذٌة فً كل 

مؤسسات الدولة من اختصاص عملها 

دلٌك أن تستضٌف جمٌع الجهات ال

المعنٌة بتنفٌذ البرنامج الحكومً، 

للسؤال واالستفسار وأٌضا  لمنالشة 

أمر محدد، بالتالً، األمانة العامة، أي 

إستضافة لها شأن بما ٌتعلك بتنفٌذ 

وتطبٌك البرنامج الحكومً ٌتم تسهٌل 

إجراءاتها للجنة التخطٌط 

األستراتٌجً والبرنامج الحكومً، 

 دث على هذِه اللجنةأتح
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ي  34/4242/;3 53  إلنض حسن إلكعت 

ي من تقرير 
عدم قرإءة إلجزء إلثان 

نامج إلحكومة إلذي يتعلق  متابعة إلث 

 بالمعايث  و إاللية بسبب ضيق إلوقت

  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنض بشث  حدإد 33/3/4243 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيانرئيس  الجلسةتاريخ رقم  النائب 
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 الجلسة الجلسة

7 
عبد االله علً 

 النائلً

 كتلة معا للمانون بشٌر حداد 77/7/2227 53

طلب رد لانون تعدٌل لانون مؤسسة 

السجناء السٌاسٌٌن لمخالفته المانون 

 النافذ

  

     

(  نسفت أربعة لوانٌن 27( و)7لمادة )

طر واحد السٌد الرئٌس هذا ال فً س

ٌجوز الٌوم مجلس النواب هو الحامً 

لتشرٌعات من اجراءات الحكومة 

الخاطئة بالتالً ال ٌمكن أن ٌأتً مجلس 

النواب ٌنالض لوانٌن المشرعة سابما ، 

الذي أرجو من األخوة فً اللجنة 

المالٌة ٌتم مراعاة الموانٌن النافذة 

اب المدٌمة الذي شرعها مجلس النو

 وٌحترموها وعدم تجاوزها

 

 كتلة معا للمانون حسن الكعبً 2227/7/26 57
حول مسائلة رئٌس مؤسسة السجناء 

 السٌاسٌٌن
  

9 
خلف عبد 

 الصمد خلف

 كتلة معا للمانون بشٌر حداد 77/7/2227 53

توجٌه سؤال الى رئٌس الوزراء 

مخالف لمانون  27كٌف تصدر لرار 

 مؤسسة السجناء

  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة كتلة معا للمانون حسن الكعبً 72/7/2227 

7 
لصً عباس 

 دمحم

 مستمل حسن الكعبً 72/72/2222 57
حول تمرٌر لجنة مرالبة البرنامج 

 الحكومً
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة مستمل بشٌر حداد 72/7/2227 53

   موإزنة إلعامةحول قانون إل مستمل حسن الكعبً 76/7/2227 55
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9 
 علي 

حسي  

 دمحم عباس

ي  43/33/4242 45  حسن إلكعت 
حركة إلصدق 

 وإلعطاء

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  38/34/4242 ;4  حسن إلكعت 
حركة إلصدق 

 وإلعطاء

طلب حول إقساد طالب إلتعليم 

 إلموإزي
  

7 
إمجد هاشم 

ي   إلعقان 

 إالستقامة بشث  إلحدإد 9/34/4242 47

ي رقم  حول تقرير لجنة إألمر إلنيان 

( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة 84)

 إلكهرباء

  

ي  3/4243/; 55  إالستقامة حسن إلكعت 
تسديد إجور عقود  537حول قرإر 

 إلكهرباء
  

  57 38/3/4243 
حسن 

ي   إلكعبت 
   حول موضوع إلموإزنة إالستقامة

9 
ديار طيب 

 دمحم

 بشث  إلحدإد 34/4242/; 49
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

ي لقانون 
حول قانون إلتعديل إلثان 

ي إلبيطري  إلتدرج إلطت 
  

ي  34/3/4243 56  حسن إلكعت 
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

9 

شمائل 

سحاب 

 إلعبيدي

 3للعرإق متحدون  بشث  إلحدإد 34/4242/; 49
ي لقانون حول 

قانون إلتعديل إلثان 

ي إلبيطري  إلتدرج إلطت 
  

ي  34/3/4243 56    حول قانون إلموإزنة إلعامة 3للعرإق متحدون  حسن إلكعت 

 سالم طحمث   9

ي  بشث  إلحدإد 34/4242/; 49
ي محافظة بابل تيار إلحكمة إلوطت 

 
   بعض إلمشاكل ػ

ي  بشث  حدإد 35/3/4243 57
 تيار إلحكمة إلوطت 

اقشة عدة موإضيع منها تحويل من

ي وزإرة 
إصحاب إلشهادإت إلعليا ػ 

إلدإخلية و إلدفاع عل إلمالك 
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، حشد إلدفاع، إشى حرب  ي
إلمدن 

 إلخليج

9 

جاسم 

موحان 

 خماط

ي  بشث  إلحدإد 34/4242/; 49
 تيار إلحكمة إلوطت 

بعض إلردود عل مدإخالت إلنوإب 

توصيات إللجنة إلخاصة بالخطوط 

 عرإقيةإلجوية إل

  

ي  34/3/4243 56 ي  حسن إلكعت 
   حول قانون إلموإزنة إلعامة تيار إلحكمة إلوطت 

9 
هدإر زبث  

 عبد هللا

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

توحيد حقوق وأمتيازإت إلشهدإء 

ي إقليم  
وإلسجناء إلسياسيي   ػ 

 كوردستان مع إلحكومة إالتحادية

  

 بشث  حدإد 34/4242/;3 54
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

   إنصاف شهدإء إقليم كردستان

9 
كاوه دمحم 

 مولود

4: 37/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  إلتغيث  -كورإن 

ي 
حول إلفضائيي   و رإتب إلموظفي   ػ 

 إقليم كردستان
 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إلتغيث  -كورإن  بشث  حدإد 35/3/4243 57

9 
إخالص 

 صباح حسي   

 بشث  إلحدإد 37/34/4242 :4
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

   حول روإتب إلمتقاعدين

ي قضاء مخمور    
 
ي ػ

   هناك فرإغ إمت 

9 

محاسن 

حمدون 

 حامد

ي  43/33/4242 45  5إلحل  حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

56 33/3/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   تاخث  إعمار محافظة نينوى 5إلحل 
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7 
غايب فيصل 

ي  إلعمث 

ي  43/33/4242 45  االستمامة حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  34/3/4242 56    حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة حسن إلكعت 

58 4243/3/45 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 االستمامة

حول إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت 
  

9 
حسي   ماجد 

 منشد

ي  43/33/4242 45  إلنض حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

كة إلنفط إلوطنية إلعرإقية إلنض بشث  حدإد 34/4242/;3 54    قانون شر

7 
بيدإء خض  

 بهنام

45 43/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 حركة بابليون

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة بابليون بشث  حدإد 35/33/4243 57

ي  38/3/4243 57  حركة بابليون حسن إلكعت 

بخصوص حموق ذوي الشهداء 

والجرحىوالمفمودٌن من منتسبً 

وزارة الداخلٌة والدفاع والحشد 

 الشعبً وكافة المؤسسات األخرى،

  

9 
إقبال حسي   

 أبو جري

ي  43/33/4242 45  إلنض حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

   نة إلعامةحول قانون إلموإز  إلنض بشث  حدإد 34/3/4243 56

9 
قضي محسن 

 إلياشي

ي  43/33/4242 45  إالستقامة حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  34/3/4243 56    حول قانون إلموإزنة إلعامة إالستقامة حسن إلكعت 
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 صادق مدلول 9

ي  43/33/4242 45  حسن إلكعت 
دعاة إالسالم /تنظيم 

 إلعرإق

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

48 ;/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

دعاة إالسالم /تنظيم 

 إلعرإق

حول قانون تمويل إنتخابات 

 مجلس إلنوإب
  

9 

دمحم كريم 

عبد إلحسي   

 إلبلدإوي

 حركة إلصادقون بشث  إلحدإد 9/34/4242 47

ي رقم حول تقرير لجنة إ ألمر إلنيان 

( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة 84)

 إلكهرباء

  

 حركة إلصادقون بشث  إلحدإد 37/34/4242 :4

مجموعة مالحظات حول إلروإتب 

إلتقاعدية للشهدإء، وضع خطة 

إستيعابية للطلبة إصحاب 

إلمعدالت إلعالية، إلموحافظات 

رة  إلمتض 

  

2 
فاضل جابر 

 عبد

ي  9/33/4242 ;3  حركة إلصادقون حسن إلكعت 

إمكانية إلتضف بروإتب إعضاء 

مجالس إلمحافظات إلمنحلة 

ين  ورصفها للمحارص 

  

ي  43/33/4242 45  حركة إلصادقون حسن إلكعت 
حول توسعة مقاعد إلدرإسات 

 إلعليا
  

ي  38/3/4243 57    حول لانون الموازنة العامة حركة إلصادقون حسن إلكعت 

59 4243/3/48 
دمحم 

 وسي إلحلب
   حول إطالق مستحمات الفالحٌن حركة إلصادقون

   حول تخفٌض اجول التعلٌم الموازي      

كو دمحم  9 شث 
ي  33/4242/; 42 ي  حسن إلكعت 

  ال يجوز إلنقاش و إلتعديل إثناء إالتحاد إلوطت 
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ي  صالح
 إلتصويت عل إلقانون إلكردستان 

48 ;/34/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي إ
 لكردستان 

كة وإلمدإخالت    حول إللجان إلمشث 

7 
محمود إديب 

ي   زوير إلكعت 

 إالستقامة بشث  حدإد 46/32/4242 34
مالحظات حول إلوإقع إلخدمة و 

ي محافظة ميسان
ي ػ 

 إلمعيسر
  

    
حول قانون إالسلحة وعدم نفاذه 

 بسبب وزير إلدإخلية
  

   لانون الموازنة العامةحول  االستمامة حسن الكعبً 76/7/2227 55  

7 
مقدإم دمحم 

 عبيد

6 32/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 للعرإق متحدون

ك بها لجنة  ي تشث 
حول إلقوإني   إلت 

 إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلي 
  

25 43/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 للعرإق متحدون

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  38/3/4243 55      توسعة مماعد الدراسات العلٌا للعرإق متحدون  حسن إلكعت 

7 

إنتصار علي 

خض  

 إلجبوري

ي  9/33/4242 ;3  حسن إلكعت 
ي 
حزب إلتقدم إلمدن 

 إلحر

إلمطالبة بأضافة فقرإت جديدة 

 لقانون إلموإزنة
  

 دمحم الحلبوسً 77/7/2227 53
حزب التمدم المدنً 

 الحر
   ستحمات محافظة نٌنوىالمطالبة م

 حسن الكعبً 76/7/2227 55
حزب التمدٌم المدنً 

 الحر

 حول لانون الموازنة  

صندوق اإلعمار للمناطك تظمٌن 

 ةالمحرر
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 دإنا دمحم جزإء 9

ي  9/33/4242 ;3  حسن إلكعت 
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكوردستان 

مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ 

نامج إلحكومي   إلث 
  

 بشٌر حداد 34/3/4243 56
إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكوردستان 

مالحظات حول قانون إلموإزنة 

 إلعامة
  

9 
ماجد عذإب 

 جابر إلوإئلي 

ي  49/33/4242 32  إالستقامة حسن إلكعت 

حول وصول وسحب إلموإزنة من 

ي إقل من 
ساعة  46مجلس إلنوإب ػ 

لذلك لم يتست  للنوإب إالطالع 

 عليها

  

 إالستقامة بشث  حدإد 46/32/4242 34
مالحظات حول قانون تمويل إلعجز 

 إلمالي 
  

7 

عبد إألمث  

حسن علي 

 تعيبان

33 32/32/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   عدم تسليم روإتب إلمتقاعدين حركة إلصادقون

ي  43/33/4242 45  حركة إلصادقون حسن إلكعت 

تقسيط إجور إلكليات إالهلية، نقل 

ات إالهلية إل إلمتفوقي   من إلكلي

ي 
إلحكومية، مشكلة توقف إلدوإم ػ 

 إلكليات

  

ي  38/3/4243 57      حول موضوع إلموإزنة حركة إلصادقون حسن إلكعت 

9 
دمحم علي 

 دمحم تميم

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 4إتحاد قوى إلوطنية 

مالحظة حول لانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

  4د قوى إلوطنية إتحا بشث  حدإد 33/4242/; 42

أرجو أن ال تؤسس هيأة إلرئاسة 

ي عدم إحتساب 
ة ػ  لسابقة خطث 

 إالصوإت

العاللات، البرلمانٌة، لفوا هنا وعدوا 

النصاب، عدوا أصوات غٌر 

المصوتٌن، السادة النواب سوف نعد 

 النواب غٌر المصوتٌن
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9 

عبد إلرحيم 

جاسم دمحم 

 إلشمري

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلنض

مالحظة حول لانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

ي  4242/;/49 32  إلنض حسن إلكعت 

إلتقديم عل إلكليات من إلعسكرية 

طة عل أن يكون عل  وكلية إلشر

ي وليس عل إساس 
إلتعدإد إلسكان 

 إلمذهب

  

9 
يوسف دمحم 

 صادق

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلتغيث  -كورإن 

وير إالنتخاب ي بث  
ات إلعلة إلعلة ػ 

ي 
بعدم تطبيق آرإء إلناخبي   ػ 

إع لذلك هنالك  صناديق إالقث 

ي قانون إالنتخابات يجب 
مشاكل ػ 

معالجتها فيما يخص خاصة 

ونية نحن طالبنا هنا  إلبطاقة إإللكث 

وأجمعنا توإقيع لتغيث  إلبطاقة 

ية ونية بالبطاقة إلبايومث   إإللكث 

  

ي  33/4242/; 42  ث  إلتغي-كورإن  حسن إلكعت 

يجب أن يكون هنالك تصويت عل 

نعم وتصويت عل ال، وبعد هذإ 

 يتم إالحتساب

  

9 
عمار كاظم 

 عبيد إلشبلي 

; 49/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 كتلة معا للقانون

ي إالنتخابات 
 
حول عدد إلمقاعد ػ

معيار إلذي سيعتمد يجب أن يرإعي 

 تساوي سعر إلمقعد

  

45 45/33/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
  ة معا للقانونكتل

ي ثنايا إجابة إلسيد 
سيادة إلرئيس ورد ػ 

رئيس مجلس إلخدمة بأنه صالحية 

، هي صالحيته  إختيار إلمدرإء إلعاميي  

وهذإ غث  صحيح، بموجب إلمادة 

( من قانون إلخدمة إالتحادية، 35)

اجاب رئٌس مجلس الخدمة ٌجب أن 

عاد النظر فً لضٌة ترشٌح السادة ٌ

المدراء العامٌٌن لتولً هذه 

المناصب والدرجات الخاصة، 

المانون لٌد التشرٌع اآلن فٌما ٌتعلك 

بترشٌح المدراء العامٌن لتولً 
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للمجلس وليس للسيد رئيس 

 إلمجلس، أرجوإ مالحظة ذلك

المٌادات، فً نفس المانون أنه لرئٌس 

( الفمرة 7المجلس فً المادة )

الخامسة صالحٌة الوزٌر المختص 

ون االدارٌة فٌما ٌتعلك بالشؤ

والمالٌة،  كً ٌبمى الصالحٌة فً 

اختٌار المدراء العامٌن الذٌن ٌتولون 

 أدارة هذه المدٌرٌات

7 
سالم هادي 

 كاظم الشمري

 االستمامة دمحم الحلبوسً 72/2/2222 3

سدٌد مستحمات المزارعٌن لعامً 

مستحمات الذرة لم  2222و 2272

 تسدد بالكامل ومستحمات الحنطة 

  

 االستمامة حسن الكعبً 72/7/2227 53
ومخصصات  575حول لرار 

 المزارعٌن
  

   حول تعدٌل لانون التدرج الطبً االستمامة حسن الكعبً 2227/7/26 57

7 
وحدة محمود 

 فهد الجمٌلً

 7للعراق متحدون  دمحم الحلبوسً 72/2/2222 3
لانون حماٌة جمٌع األشخاص من 

  االختفاء المسري
  

 7للعراق متحدون  بشٌر حداد 72/72/2222 52
أتفالٌة دولٌة هً األتفالٌة الدولٌة  

 لمناهضة التعذٌب
  

 7للعراق متحدون  دمحم الحلبوسً 2227/7/25 56
حول لانون إعادة منتسبً الداخلٌة 

 والدفاع
  

9 
كرٌم عفتان 

 احمد

 حزب العمل والوفاء دمحم الحلبوسً 72/2/2222 3
ار فً الكلٌة تهمٌش محافظة األنب

 العسكرٌة
  

    

معالجة الغاز المصاحب للنفط الن 

الذي ٌحرق نحن نستورده بملٌارات 

 الدوالرات
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7 
ديالن غفور 

 صالح

 بشث  حدإد 4242/;/;3 7
ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

مشكلة موظفي   محافظة كركوك 

إلمنسبي   من ؤقليم كردستان ؤل 

 إلمحافظة

  

 شث  حدإدب 9/34/4242 47
ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

يحة مهمة من كوإدر  إلنصاف شر

ي ؤقليم كوردستان
 إلجيش إألبيض ػ 

  

ي  38/3/4243 57  حسن إلكعت 
ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

   

9 
فالح ساري 

 شٌعكابا عبد

 تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 27/2/2222 2
مالحظة حول لانون انتخابات 

 ابمجلس النو
  

 تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 23/72/2222 72
طلب النائب عدم بث مداخلته حول 

 لانون تموٌل العجز المالً
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

9 
ابتسام دمحم 

 درب خلف
 الوفاء  دمحم الحلبوسً 5/2/2222 7

بخصوص خرٌجً معهد النفط والذٌن 

 هم تعٌٌنهم مركزي
  

9 

منال حميد 

هاشم 

 إلموسوي

4 9/;/4242 
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلنض

ي محافظة  
 
كية ػ عن إلمستشفيات إلث 

  كربالء
  

9 
ريبوإر هادي 

 عبد إلرحمن
5 :/;/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 

إلحزب إلديمقرإطي 

ي 
 إلكردستان 

ح قانون ؤلغاء قرإر إلقرإءة إألول لمقث  

مجلس قيادة إلثورة )إلمنحل( رقم 
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 .4224( لسنة :43)

9 
خلٌل دمحم 

 سعٌد المولى

   حول لانون الموازنة العامة النصر بشٌر حداد 72/2/2222 3

   حول لانون الموازنة العامة النصر حسن الكعبً 76/7/2227 55

9 
قتيبة إبرإهيم 

 ترؽي إلجبوري
7 3;/;/4242 

 دمحم

 إلحلبوسي 

حزب إلجماهث  

 4إلوطنية 

وع قانون إلهيأة إلوطنية للرقابة  لمشر

إلنووية وإإلشعاعية وإلكيميائية 

ة فيه  وإلبايلوجية. وجود مشاكل كبث 

إمات إلدولية إلعرإقية  ويؤثر عل ألث  

مع إلوكالة إلدولية للطاقة إلذرية 

وإلمنظمات إلمسؤولة عن إألسلحة 

 إلكيمياوية وإلبايلوجية

  

9 

أحمد عبد  

هللا إحمد 

 إلجبوري

ي  4242/;/43 8  حسن إلكعت 
حزب إلجماهث  

 4إلوطنية 
   قانون إنتخابات عادل

 بشث  إلحاد 45/3/4243 58  
ي  حزب إلجماهث 

ي 
 إلوطت 

إن    حول إنفجار ساحة إلطث 

9 
دمحم سالم  

 عبد إلحسي   
; 49/;/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 
 منظمة بدر

نتخابات مجلس مالحظة حول لانون ا

 النواب
  

9 

حمد هللا 

مزهر جول 

حمدإن 

 إلعبيدي

ي  4242/;/49 32  إالستقامة حسن إلكعت 
ي لجمهورية 

وع قانون إلعيد إلوطت  مشر

 إلعرإق
  

  3 4;/7/4243 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   موإضيع عامة إالستقامة



 119 

9 

إزإد حميد 

ي دوس 
شؼ 

دمحم 

 إلقرلوسي 

 سائرون بشث  حدإد 46/32/4242 34

مطالبة بادرإج قانون ؤلغاء قرإرإت إل

مجلس قيادة إلثورة إلمنحل رقم 

( إلخاص بمصادرة 839،  ;:6)

 من مائة قرية من موإطني   
ي أكثر

أرإض 

ي جدول 
ي مندلي وخانقي   ػ 

أكرإد ػ 

 إعمال إلمجلس باقرب فرصة

  

9 
عباس شعيل 

 عودة إلزإملي 

ي  9/33/4242 ;3  منظمة بدر حسن إلكعت 
لموظفي   هو تاخر دفع روإتب إ

 مشؤولية إلحكومة بشكل كامل
  

ي  4243/3/48 59  منظمة بدر حسن إلكعت 
ي ) ( إللجنة :36حول إالمر إلنيان 

 إلنيابية
  

9 

إحمد جاسم 

صابر دمحم 

 إالسدي

ي  9/33/4242 ;3  حسن إلكعت 
ي 
إلحركة إالسالمية ػ 

 إلعرإق

ي من 
إض إلثان  وع إالقث  جاء مشر

إلحكومة دون أن ترسل أي خطة 

 إلصالح إلمالي ل

  

9 
حسي   حسن 

 نرمو
 بشث  إلحدإد 33/33/4242 43

ي 
إالتحاد إلوطت 

ي 
 إلكردستان 

   حول قانون إلناجيات إإليزيديات

9 
حسن كريم 

ي   إلكعت 
45 43/33/4242 

دمحم 

 إلحلبوسي 
 إالستقامة

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

2 

كاطع نجمان 

ي لر إ  كان 

 

ي  43/33/4242 45  كتلة معا للقانون حسن إلكعت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

ي  38/3/4243 57  للقانون حسن إلكعت 
ً
 كتلة معا

تتنالض مع ما طرحته الموازنة و

حكومتنا الرشٌدة، الحكومة لبل عدة 

أشهر طرحت ورلة بٌضاء لإلصالح 

 دي،اإللتصا
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 للقانون بشث  إلحدإد 45/3/4243 58
ً
   حول تفجٌر ساحة الطٌران كتلة معا

ي  4243/3/48 59  للقانون حسن إلكعت 
ً
 كتلة معا

حول وجود بعض المخالفات الموجودة 

( 732فً تمرٌر االمر النٌابً )

 محضر اللجنة النٌابٌة

  

9 
حسن دمحم 

 إلمسعودي
ي  43/33/4242 45 ي  تيار  حسن إلكعت 

 إلحكمة إلوطت 
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي 
  

 37/34/4242 :4 طه إلدفاعي  9
دمحم 

 إلحلبوسي 
 إلنض

ح حول تعديل قانون مجالس  مقث 

إلمحافظات ونعتث  خدمتهم هي 

 خدمة ألغرإض تقاعدية

  

9 
حسي   سعيد 

 إلربيغي 
ي  38/34/4242 ;4  إرإدةحركة  حسن إلكعت 

ي تخص إتحاد تعاون 
ة إلت  مشكلة كبث 

 إلجمعيات إلسكانية
  

  59 4243/3/48 
دمحم 

 إلحلبوسي 
   حول ملف إلنازحي    حركة إرإدة

9 
إقبال عدنان 

ي   إللهيت 

ي  38/34/4242 ;4  اليوجد حسن إلكعت 
ي 
ي إلبت  إلتحتية ػ 

نقص حاد ػ 

 محافظة ديال
  

 ال يوجد  بشث  حدإد 4243/3/45 58
ي محافظة حول 

قرية إلمهجرين ػ 

 ديال
  

 7للعراق متحدون  بشٌر حداد 72/72/2222 52 الحلبوسًهٌبت 9
رد على مداخالت النواب حول لانون 

 شركة النفط الوطنٌة العرالٌة
  

9 
رزاق 

 محٌبسعجٌمً

   حول شركة النفط الوطنٌة العرالٌة منظمة بدر بشٌر حداد 72/72/2222 52

ال ٌجوز المداخلة الي نائب اثناء  منظمة بدر ن الكعبًحس 2227/53/27 57

االستضافة او السؤال الشفهً او 
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االستجواب سوى النائب الذي طلب 

 ذلن

9 
هوازن حسن 

 مهدي
 االستمامة حسن الكعبً 2/7/2227 55

حول الخرولات الحاصلة فً ملف 

 المحاضرٌن فً محافظة دٌالى
  

9 

اسعد عبد 

السادة جاسم 

 باديعبود الع

 االستمامة حسن الكعبً 2/7/2227 55

ادراج لانون التماعد والضمان 

اإلجتماعً فً إحدى جلسات مجلس 

 النواب للمراءة األولى

  

 االستمامة حسن الكعبً 2227/7/26 57

بالنسبة لمفوضٌة حموق االنسان هم 

ذهبوا إلى زٌارة المولوفٌن ولكن 

ُمنعوا من الدخول من موافمة رئٌس 

 الوزراء.مجلس 

 

  

9 

علً جبار 

مؤنس 

 الغانمً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة البشائر حسن الكعبً 2/7/2227 55

9 
مثنى عبد 

 الصمد
 حزب المسار المدنً بشٌر حداد 77/7/2227 53

من لانون  3اعتراض على المادة 

 زراعة االعضاء البشرٌة و الطعن بها
  

9 
عبد الرحمن 

 عمر دمحم
 بشٌر حداد 77/7/2227 53

الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
 

ال ٌمرأ الممترح إال بعد تضمٌن رأي 

 الحكومة

المراءة االولى ال بأس بها ولكن 

للمراءة الثانٌة ٌجب ان أٌضا  

 أحضار رأي الحكومة

 بشٌر حداد 77/7/2227 53 فالح حسن 9
حزب التمدم المدنً 

 الحر

حول لانون اعدة منتسبً الدفاع و 

 اخلٌة الى الخدمةالد
  

منصور  9

حسٌن مدور 
   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة البشائر دمحم الحلبوسً 77/7/2227 53
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 البعٌجً

9 

ٌحٌى غازي 

عبد اللطٌف 

 الدمحمي

 حسن الكعبً 72/7/2227 53
التجمع المدنً 

 لالصالح / عمل
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 دمحم الحلبوسً 22/5/2227 7  
لتجمع المدنً ا

 لالصالح / عمل
   قانون ؤقامة إالجانب

9 
نهلة حمد عبد 

 صالح الراوي
   حول قانون إلموإزنة إلعامة النصر حسن الكعبً 72/7/2227 53

9 

عبد األمٌر 

نجم عبد هللا 

 المٌاحً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تجمع رجال العراق بشٌر حداد 72/7/2227 53

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تجمع رجال العراق ن الكعبًحس 76/7/2227 55

9 

سهام موسى 

حمود 

 الموسوي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة منظمة بدر بشٌر حداد 72/7/2227 53

9 
سلمان حسن 

 بدٌر
   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة بشٌر حداد 72/7/2227 53

9 

عبد السالم 

عبد المحسن 

عرموش 

 كًالمال

   حول قانون إلموإزنة إلعامة كتلة معا للمانون بشٌر حداد 75/7/2227 55

حسن رزاق  9

داوود 

 الزبٌدي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة بشٌر حداد 75/7/2227 55
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سلٌم همزه  9

 صالح خضر

الجماعة االسالمٌة  بشٌر حداد 75/7/2227 55

 الكردستانٌة / العراق

   إزنة إلعامةحول قانون إلمو 

اسعد ٌاسٌن  9

صباح 

 المرشدي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تٌار الحكمة الوطنً بشٌر حداد 75/7/2227 55

حول االمر النٌابٌة  حسن الكعبً 2227/7/26 57

 ( اللجنة النٌابٌة732)

   

نجاح محٌسن  9

 شٌاع المٌاحً

   إزنة إلعامةحول قانون إلمو  االستمامة بشٌر حداد 75/7/2227 55

7 

عبد الخالك 

مدحت مالن 

 العزاوي

 بشٌر حداد 75/7/2227 55
الجبهة العرالٌة 

 للحوار الوطنً
 حول قانون إلموإزنة إلعامة

  

 بشٌر حداد 2227/7/25 56
الجبهة العرالٌة 

 للحوار الوطنً

أبار إلنفط  ةیأفوإج حماحول 

ي كل  إلموجودين
 تإلمحافظاػ 

  

    
إألبيض لمحاربته  تكريم إلجيش

 فايروس كورونا

  

مٌادة دمحم  9

اسماعٌل 

 نجار

الحزب الدٌممراطً  بشٌر حداد 75/7/2227 55

 الكردستانً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

اسوان سالم  9

 صادق ساوا

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة بابلٌون بشٌر حداد 75/7/2227 55

رشٌد عداي  9

كرو حمزة 

 العزاوي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة الٌوجد بشٌر حداد 75/7/2227 53

  بخصوص خرٌجً معهد النفط والذٌن  الوفاء  دمحم الحلبوسً 5/2/2222 7ابتسام دمحم  9
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 هم تعٌٌنهم مركزي درب خلف

بخصوص شرٌحة ظلمت فً  حركة البشائر حسن الكعبً 76/7/2227 55 لٌلى مهدي 9

لٌس فمط موازنات لسنوات سابمة و

وهم حشد الدفاع،  2227موازنة عام 

متطوعً حشد الدفاع الذٌمماسكٌن 

أرض لغاٌة اآلن حاملٌن السالح 

متطوعٌنموجودٌن جسم وأسم 

ٌداومون فً ألوٌة ولطاعات ولكن 

لغاٌة اآلن لم ٌتماإلعترافبهم أو صرف 

 أي راتب من رواتبهم،

  

لٌلٌال دمحم  9

 علً ٌونس

)ملٌاردٌنار كانت مخصصة  22مبلغ ) منظمة بدر بًحسن الكع 76/7/2227 55

لمدٌنة الموصل تم نملها إلى مدٌنة 

صالح الدٌن، ما هً األسباب التً 

صالحالدٌن، من .نملت هذا المبلغ إلى 

خلف هذ الموضوع؟ ال نعرف، نطلب 

من اللجنة المالٌةتحمٌك فً هذا 

 الموضوع

  

همالوتمصٌر من الحكومات المحلٌة 

إستلمت محافظة  التً

 نٌنوىجمٌعهاهمشت المكون التركمانً

سعران  7

 عبٌدشانً ا

فرض ضرائب على المواد  -7 االستمامة حسن الكعبً 76/7/2227 55

المستوردة وخصوصا  المواد المنتجة 

 محلٌا  للحفاظ على المنتوج الوطنً

تثبٌت سعر صرف الدوالر لمدة -2

 (752222ستة أشهر على مبلغ )

ماد بطالة الماستركارد فً اعت -5
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إستحصال كافة الضرائب فً المنافذ 

الحدودٌة ودوائر الدولة وبجباٌة 

 األموال

 52المٌامبتوزٌع الدوالر بنسبة )-3

)%من رواتب الموظفٌنوالمتماعدٌن 

 لضمان توفر إستمرار األسواق

 

 بتثبٌت عمود مفوضٌةاإلنتخابات،

ارة الداخلٌة من تحوٌاللمنتسبٌن فً وز

حملة شهادةالبكالورٌوس إلى 

 الوظٌفةالمدنٌة أعتمد

   حول لانون الموازنة االستمامة حسن الكعبً 76/7/2227 55 عباس علٌوي  9

مختار محمود  9

 ٌوسف 

   حول لانون الموازنة منظمة بدر حسن الكعبً  76/7/2227 55

   حول موضوع إلموإزنة مةاالستما حسن الكعبً 76/7/2227 55 صادق حمٌد 9
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 علً سعدون 9

 حول موضوع إلموإزنة االستمامة حسن الكعبً 76/7/2227 55

  

 االستمامة دمحم الحلبوسً 2227/5/2 32
حول معاناة فالىحي ومزإرعي محافظة 

 ميسان

  

رٌبوارطة  9

 مصطفى

االتحاد الوطنً  حسن الكعبً  76/7/2227 55

 الكردستانً 

 زنة العامةحول لانون الموا

 

  

9 
جمال دمحم 

 شكور

 حسن الكعبً 76/7/2227 55
االتحاد الوطنً 

 الكردستانً 

الموظفٌن بخصوص عدد كبٌر من 

المنسبٌن من إللٌم كوردستان الى 

محافظة كركون من كل الوزارات 

مثال  فً المرور وفً الشرطة وفً 

 تربٌةبمٌة الدوائر وخاصة فً 

ف أكثر من سبعة آال ، لدٌناكركون

الى  نإللٌم كردستاموظف منسبٌن من 

 كركون

  

 دمحم الحلبوسً 2227/5/2 23
االتحاد الوطنً 

 الكردستانً 
 حول لانون اٌجار األراضً الزراعٌة

  

ولٌد عبد  9

 الحسن

المشارٌع البنى التحتٌة فً عموم  منظمة بدر حسن الكعبً 76/7/2227 55

العراق وباألخص فً محافظة ذي لار 

رٌع المتلكئة التً مضى علٌها والمشا

 أكثر من ست سنوات
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لطٌف  9

مصطفى 

 احمد

   حول لانون الموازنة العامة حزب التمدم الحر حسن الكعبً 76/7/2227 55

دمحم صاحب  9

 الدراجً

   حول لانون الموازنة العامة حزب المهنً للتعمٌر  حسن الكعبً 76/7/2227 55

مضر معن  9

 صالح

حزب المشروع  بشٌر الحداد 76/7/2227 55

 العربً فً العراق

تصاعد وتكرار 

الهجماتاالرهابٌةوالعملٌاتاالرهابٌةٌعنً 

 خاصة فً المناطك المحرر فً دٌالى،

  

البال عبد  9

 الحسٌن

   حول لانون الموازنة العامة النصر بشٌر الحداد 76/7/2227 55

طعمة عبد هللا  9

 حمادي

لحزب الدٌممراطً ا بشٌر الحداد 76/7/2227 55

 الكردستانً 

عادة المفسوخ عمودهم من الجٌش 

والشرطة الن الكثٌرمنهم تركوا العمل 

بسبب التهجٌر المسري الذي تعرضوا 

 فً مناطمهم،

  

الحزب الدٌممراطً  بشٌر الحداد 25/7/2227 56 ناصر ٌوسف 9
 الكردستانً

  

اإلسراع فً تطبٌماإلتفالٌة المبرمة بٌن 

 اع ووزارة البٌشمركةوزارة الدف

  

9 
دمحم رضا 

 الحٌدري
 ٌرد على النائب فالح الخفاجً االستمامة بشٌر الحداد 2227/7/25 56
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 االستمامة دمحم الحلبوسً  

ٌرد على النائب رعد الدهلكٌالٌوجد 

هنان أي اعتراض من الناحٌة 

 المانونٌة اللرار هذا المانون

  

9 
نعٌم عبد 

 ٌاسر العبودي
 حركة الصادلون دمحم الحلبوسً 2227/7/25 56

رئٌس هٌئة االعالم  بحول استجوا

 واالتصاالت 

  

9 
الماس فاضل 

 كمال دمحم
 حسن الكعبً 2227/7/26 57

االتحاد الوطنً 

 الكردستانً

خدمة أهالً الشهداء وذوي حول 

ضحاٌا االرهاب والمؤنفلٌن وكذلن 

 السجناء السٌاسٌٌن

  

9 
مرٌوان نادر 

 ننصر الدٌ
 حسن الكعبً 2227/7/26 57

االتحاد الوطنً 

 الكردستانً

مطالبة بالتوازن والمساوات للشعب 

الكردي وولوف امام الخرولات 

الدستورٌة التً تفعلها الدوائر 

 الحكومٌة

  

9 
ناصر تركً 

 ٌاسر
 حسن الكعبً 2227/7/26 57

الحركة االسالمٌة فً 

  العراق

( اللجنة 732حول االمر النٌابً )

 ٌابٌةالن

  

9 
غالب دمحم 

 علً شكر
  التغٌٌر-كوران  دمحم الحلبوسً 2227/7/26 57

مناشدة من أهالً خانمٌن حول وجود 

تجاوزات على جسر خانمٌن الذي 

 ٌعتبر معلم تارٌخً

  

9 

عباس 

صروط 

 محسن

  تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 2227/7/26 57

( حارس لٌلً لم 622حول وجود )

من لبل وزارة النفط لكونهم  ٌتم تثبٌتهم

 سنوات 72عمود منذ 
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 مواضٌع عامة تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 22/5/2227 7  

  

9 
رٌحان حنا 

 أٌوب كنه
 دمحم الحلبوسً 2227/5/2 32

المجلس الشعبً 

الكلدانً السرٌانً 

 االشوري

 حول لانون المحكمة االتحادٌة

  

 حول لانون مواجهة جائحة كورونا  تٌار الحكمة الوطنً الحلبوسً دمحم 2227/5/2 32 حسن خالطً 9

  

 تٌار الحكمة الوطنً حسن الكعبً 22/5/2227 7  
لانون الضمان االجتماعً والتماعد 

 للعمال

  

9 
لٌث مصطفى 

 حمود
 2الحل  دمحم الحلبوسً 2227/5/2 32

حول لانون التعدٌل الثانً لمانون 

 الطرق العامة

  

9 
ع علً مان

 عطٌة
 مواضٌع عامة تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 22/5/2227 7

  

9 
ضحى رضا 

 المصٌر
 مواضٌع عامة كتلة معا للمانون دمحم الحلبوسً 22/5/2227 7
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 مواضٌع عامة      

  

 

 

 


