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انممذمخ
ثؼذ أْ ؽٍك اٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟاٌزمش٠ش اٌفظٍ ٟاألٚي ٚرالٖ اٌزمش٠ش اٌفظٍٟ
اٌضبٌٍٔ ٟشٛٙس شجبؽ آراس ٔ١غبْ ٠,ؼذ ٘زا اٌزمش٠ش ٘ ٛاٌزمش٠ش اٌضبٌش ٌشطذ أداء
ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشالٌٍ ٟشٛٙس أ٠بس,ؽض٠شاْ  ,رّٛص ِٓ اٌؼبَ .3122
٠زؼّٓ ٘زا اٌزمش٠ش أداء ِغٍظ إٌٛاة اٌزشش٠ؼٚ ٟاٌشلبث ٟثظٛسح ػبِخ فؼال ػٓ
ػًّ اٌٍغبْ اٌّخزٍفخ ٚدٚس٘ب ف ٟأغبص اٌّشبس٠غ أ ٚف ٟأؽبٌزٙب ػٍ ٝعذٚي أػّبي
اٌّغٍظ ثغ١خ لشاءرٙب لشاءح أ.ٌٝٚ
اػزّذ اٌّشطذ إٌ١بث ٟػٍ ٝاٌّٛاد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟششػذ ئٌ ٝػًّ اٌّغٍظ ٚاٌّٙبَ
إٌّبؽخ ثٗ العّ١ب ف ٟاٌّبدح  ِٓ 72اٌذعزٛس اٌؼشالٚ ٟػٍ ٝإٌظبَ اٌذاخٌٍّ ٟغٍظ
إٌٛاة .
ئْ فش٠ك ػًّ اٌّشطذ ٠إوذ ِٓ خالي اػزّبدٖ ػٍ ٝرظّ ُ١ثشٔبِظ ئدخبي خبص
ٌّؼط١بد اٌؼًّ إٌّغضح ف ٟعٍغبد اٌّغٍظ ػٍ ٝدلخ ٚؽ١بد٠خ اٌّخشعبد ٚرالف١ب
ٌٕغجخ األخطبء اٌز ٟرمغ ف ٟؽبي اإلدخبي اٌ١ذ ٞٚأ ٚف ٟؽبي رفش٠غ اٌج١بٔبد ٚوزا
ثبٌٕغجخ ٌٍّخططبد اٌج١بٔ١خ .
أشأ اٌّشطذ لبػذح ث١بٔبرٗ اٌخبطخ اػزّبدا ػٍ ٝا٢ر:ٟ
2
3
4
5
6
7

 اٌشاطذ ْٚاٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙفِ ٟإعغخ ِذاسن. اٌذائشح اٌجشٌّبٔ١خ. اٌذائشح اإلػالِ١خ فِ ٟغٍظ إٌٛاة. اٌّٛلغ االٌىزشٌٍّ ٟٔٚغٍظ. االرظبي اٌّجبشش ِغ ٌغبْ اٌّغٍظ.ٚ -عبئً اإلػالَ.

اػزّذ اٌزمش٠ش ف ٟثؼغ ِؾبٚسٖ ػٍ ٝاٌزشاوُ ف ٟأداء اٌّغٍظ ثٕبء ػٍ ٝلبػذح
اٌج١بٔبد اٌز ٟرُ ئٔشبئٙب خظ١ظب ٌٍّشطذ ثغ١خ اٌم١بط اٌذل١ك ٚئظٙبس اٌفشٚق فٟ
األداء ث ٓ١وً شٙش ػٍ ٝؽذح ٚث ٓ١وً صالصخ شٛٙس ػٍ ٝؽذٖ.
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انممبرسخ انجزنمبويخ انجيذح
ف ٟػبٌُ ِزغ١ش رغٛدٖ االػطشاثبد ٚرزٕبصع ف ٗ١اٌظالؽ١بد ,رغؼ ٝأؽشاف اٌؾىُ
ئٌِ ٝض٠ذ ِٓ اٌزّذد ِٚض٠ذا ِٓ اٌظالؽ١بد ػٍ ٝؽغبة األؽشاف األخشٚ.ٜلذ رغٍٝ
٘زا اٌظشاع فِ ٟطٍغ اٌمشْ اٌؼشش ٓ٠ؽ ٓ١أدسوذ اٌجشٌّبٔبد ف ٟاٌؼبٌُ أْ اٌغٍطخ
اٌزٕف١ز٠خ رؾبٚي عب٘ذح ئٌ ٝاثزالع اٌغٍطبد األخش ٜؽز ٝظٓ ثبٌغٍطبد األخشٜ
أٔٙب فبلذح األٍ٘١خ ٚفبلذح اٌششػ١خ ِٚب دٚس٘ب ئال رىّ ٍٟ١فِ ٟشٙذ اٌؾىُ اٌغ١بع ٟأٚ
اٌٛؽٌٕ ٟزا عؼذ اٌجشٌّبٔبد ف ٟاٌؼبٌُ ئٌ ٝأوضش ِٓ رشىٚ ً١أوضش ِٓ رغّغ
ٚرّخؼذ رٍه اٌّؾبٚالد ئٌ ٝئٔشبء االرؾبد اٌذٌ ٌٟٚجشٌّبٔبد اٌؼبٌُ .
ٚثغ١خ ئ٠غبد دٌ ً١ػًّ ع١ذ ّ٠ىٓ االػزّبد ػٍ١خ وّّبسعخ ػبِخ ف ٟأٔؾبء ثٍذاْ اٌؼبٌُ
أطذس االرؾبد دٌ١ال ٌٍجشٌّبْ اٌذّ٠مشاؽ ٟف ٟاٌمشْ اٌؾبدٚ ٞاٌؼشش ٓ٠رؼّٓ أعظ
اٌّّبسعخ اٌغ١ذحٌٚ .ؼً ِب عبء ف٘ ٟزا اٌزمش٠ش ٌ١ظ ٌٗ طفخ اإلٌضاَ ٌىٕٗ ٠جم ٝدٌ١ال
ٌّٓ أساد أْ رىِّ ْٛبسعبرٗ اٌجشٌّبٔ١خ ع١ذح.
ٌمذ أعبة دٌ ً١اٌّّبسعخ اٌغ١ذح ػٍ ٝعإاي ع٘ٛش٠ ٞزٍخض ثى١ف١خ ِؼشفخ اٌجشٌّبْ
اٌغ١ذ ٚؽذد خّظ عّبد أعبع١خ الثذ ِٓ رٛافش٘ب ف ٟوً ثشٌّبٌْ ,ىٕٗ اعزذسن فٟ
و ْٛاٌجشٌّبٔبد ِغزؼذح ٌزأًِ رارٙب ٚرؾًٍ ِؼط١برٙب ٚرشرجؾ ثٙزٖ اٌؼٍّ١خ رؾذ٠ذ
ٌٍٕٛاؽ ٟاٌز ٟأخفمذ فٙ١ب اٌجشٌّبٔبد العّ١ب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزؾذ٠بد اٌز ٟرٛاعٗ اٌؼظش
ٚف ٟاٌّغًّ اٌ ٝأِ ٞذ ٜعزظً ِإعغخ اٌجشٌّبْ ِّٙخ ف ٟاٌغٕٛاد اٌمبدِخ.

إطبر ػمم نهجزنمبن انذيممزاطي.
رزٍخض عّبد اٌجشٌّبْ اٌذّ٠مشاؽ ٟثبالر:ٟ
ِّ - 2ضال ٌىً فئبد اٌّغزّغ.
 - 3شفبفب  :أِ ٞفزٛؽب ٌألِخ ِٓ خالي ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ ٚف ٟئداسح
أػّبٌٗ.
ِ - 4زبؽب ٌٍغّ١غ :أ٠ ٞششن اٌشؼت ٚ,العّ١ب عّؼ١بد ِٕٚظّبد اٌّغزّغ
اٌّذٔ ٟف ٟأػّبٌٗ.
 - 5خبػؼب ٌٍّغبئٍخ  :أ ٞأْ أػؼبء اٌجشٌّبْ ٠خؼؼٌٍّ ْٛغبءٌخ ِٓ عبٔت
إٌبخج ٓ١فّ١ب ٠زؼٍك ثأداء ِٙبَ ِٕظجٚ ُٙعالِخ رظشفبر.ُٙ
 - 6فؼبال :إٔ٠ ٞظُ األػّبي ثىفبءح ٚفمب ٌٙزٖ اٌم ُ١اٌذّ٠مشاؽ١خ ٠ٚ,إدِٙ ٞبِٗ
اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌشلبث١خ رٍج ٟاؽز١بعبد عّ١غ اٌغىبْ.
ٚلذ أػ١ف اٌ٘ ٝزٖ اٌغّبد ل١ذ ٓ٠ئػبف ٓ١١رّضال ثبالر:ٟ
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- 2اٌ ٝأِ ٞذ ٜاعزفبد إٌبط ِٓ اٌفشص اٌغذ٠ذح اٌّ١ٙأح ٌٌٍ ُٙزأص١ش ف ٟاألٔشطخ
اٌزشش٠ؼ١خ ٌٍجشٌّبْ.
 ً٘- 3أد ٜرؼض٠ض اٌغٍطبد اٌشلبث١خ ٌٍجشٌّبْ اٌ ٝئخؼبع اٌؾىِٛخ ٌمذس اوجش ِٓ
اٌّغبءٌخ.؟
ّ٠ٚىٓ رٛػ١ؼ اٌغّبد اٌزٚ ٟسدد ثبٌذٌ ً١ثشىً ِفظً ػٍ ٝإٌؾ ٛاالر:ٟ

أوالِّ :ضال ٌىً فئبد

اٌّغزّغ.

اٌّزطٍجبد .
ثشٌّبْ ِٕزخت ّ٠ضً اٌشؼت اعزّبػ١ب ٚع١بع١ب ٍ٠ٚ,زضَ ثّجذأ رىبفإ اٌفشص ثبٌٕغجخ
اٌ ٝأػؼبئٗ ٌى٠ ٟزّىٕٛا ِٓ ِّبسعخ اٌّٙبَ إٌّٛؽخ ث.ُٙ

ئعشاءاد رؾم١ك اٌٙذف.
2
3
4
5

ٚعٛد ئعشاءاد ِٕٚ,ظّبد ٔٚظُ ؽضث١خ ِٕفزؾخ ٚدّ٠مشاؽ١خ ِٚغزمٍخ.ٚػغ آٌ١بد رؼّٓ ؽمٛق اٌّؼبسػخ اٌغ١بع١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌمٜٛاٌغ١بع١خٚ,رغّؼ ٌغّ١غ األػؼبء ثأداء اٌزف٠ٛؼبد اٌّىٍف ٓ١ثٙب ثؾش٠خ ٚدْٚ
اٌخؼٛع اٌ ٝرأص١ش أ ٚػغٛؽ غ١ش ػشٚس٠خ.
ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚرى ٓ٠ٛاٌغّؼ١بد ٚ,ػّبْ اٌؾمٛق ٚاؽزشاَ اٌؾظبٔبداٌجشٌّبٔ١خ ,ثّب فٙ١ب ٔضا٘خ سؤعبء اٌجشٌّبٔبد ٚغ١شُ٘ ِٓ شبغٍ ٟإٌّبطت.
أرجبع ع١بعبد ٚئعشاءاد لبئّخ ػٍ ٝرىبفإ اٌفشص ٚػذَ اٌزّ١١ض ف ٟعبػبداٌؼًّ ٚظشٚفٗ ٚرٛف١ش رغ١ٙالد ٌغ٠ٛخ ٌغّ١غ األػؼبء.

ثبويب :شفبفب.
اٌّزطٍجبد
ثشٌّبْ ِفزٛػ أِبَ األِخ ٚشفبف ف ٟئداسح ئػّبٌٗ.

ئعشاءاد رؾم١ك اٌٙذف.
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 -2أرجبع ئعشاءاد ػٍٕ١خ ٚرمذِ ُ٠ؼٍِٛبد ِغجمخ ٌٍغّٛٙس ِٓ أػّبي اٌجشٌّبْ
ٚئربؽخ اٌٛصبئك ٚئربؽخ ِظبدس اٌّؼشفخ راد اٌظٍخ أِبَ اٌّغزخذَ ِضً ٚعبئً
األػالَ اٌّخزٍفخ ِٕٙٚب اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼبٌّ١خ ٚػشٚسح رٛف١ش ِٛظفٓ١
ٚرغ١ٙالد خبطخ ثبٌجشٌّبْ فِ ٟغبي اٌؼاللبد اٌؼبِخ.
ٚ -3ػغ رشش٠غ ؽٛي ؽش٠خ اٌٛطٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛخ.

ثبنثبِ:زبؽب ٌٍغّ١غ
اٌّزطٍجبد
ئششان اٌغّٛٙس العّ١ب ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٔٚ ٟغ١ش٘ب ِٓ اٌغّؼ١بد االٍ٘١خ
ف ٟأػّبي اٌجشٌّبْ.

ئعشاءاد رؾم١ك اٌٙذف.
 -2رٛف١ش ٚعبئً ِزؼذدح ٌٍٕبخج ٓ١و٠ ٟزّىٕٛا ِٓ اٌٛطٛي اٌ ٝإٌٛاة.
 -3أرجبع أعبٌ١ت فؼبٌخ ٌٍّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟثؾش ٚدساعخ ِششٚػبد لجً
ئلشاس٘ب ٚاالٌزضاَ ثؾك األؽشاف اٌّؼٕ١خ ف ٟاٌزشبٚس اٌؼٍٕٚ ٟاالٌزضاَ ثبٌؾك اٌؼبَ
ف ٟرمذ ُ٠االٌزّبعبد ٚأرجبع ئعشاءاد ِٕٙغ١خ ٌٍشىب.ٜٚ

راثؼب  :خبػؼب ٌٍّغبءٌخ .
اٌّزطٍجبد .
خؼٛع أػؼبء اٌجشٌّبْ ٌٍّغبءٌخ ِٓ إٌبخج ٓ١ػٓ أدائ ُٙاٌجشٌّبٔٔٚ ٟضا٘خ
عٍٛو.ُٙ

ئعشاءاد رؾم١ك اٌٙذف.
ٚ- 2ػغ ِؼب١٠ش ٚلٛاػذ عٍٛن ٚاعجخ اٌزطج١ك.
- 3رخظ١ض سٚارت ِالئّخ ٌألػؼبء ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝاٌّظبٌؼ ِٚظبدس اٌذخً
اٌخبسع١خ اٌخبطخ ثٚٚ, ُٙػغ لٛ١د ٚاعجخ اٌزٕف١ز ِّٚبسعخ اٌشفبف١خ ػٕذ عّغ
األِٛاي ٌٍؾّالد االٔزخبث١خ ٚئٔفبلٙب.
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خبمسب :فؼبال ػٍ ٝعّ١غ اٌّغز٠ٛبد .
اٌّزطٍجبد

.

رٕظ ُ١األػّبي ثفؼبٌ١خ ٚفمب ٌٙزٖ اٌمٛاػذ ٚاٌم ُ١اٌذّ٠مشاؽ١خ.

ئعشاءاد رؾم١ك اٌٙذف
2
3
4
5

رٛف١ش ؽبلُ ػًّ ِؾزشف ٚؽ١بدِٚ ٞغزمً .رٛف١ش رغ١ٙالد ثؾض١خ ِٚؼٍِٛبر١خ ِٕبعجخ ٚغ١ش ِزؾ١ضح ألػؼبء اٌجشٌّبْ .ٚػغ ٔظُ ٌّشالجخ األداء اٌجشٌّبٔ.ٟ-ئعشاء اعزطالػبد اٌشأ ٞث ٓ١اٌّؼٕ ٓ١١ؽٛي ِالؽظبر ُٙػٍ ٝأداء اٌجشٌّبْ.
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انتؼذيالد االخيزح ػهى نجبن انمجهس :
ٔظشا ٌٍزغ١شاد اٌؾبطٍخ ف ٟأػؼبء ٌغبْ ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ِٓ ٟعشاء اٌّمبػذ
اٌزؼ٠ٛؼ١خ ٚرٕمالد األػؼبء ث ٓ١اٌٍغبْ ثؾغت ؽٍجبرٌ ُٙزا ربثغ اٌّشطذ ؽشوخ
األػؼبء ٚاٌّزغ١شاد ٚصجزٙب ف ٟرمش٠شٖ وّب ِضجزخ فِ ٟغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟػٍٝ
إٌؾ ٛا٢ر:ٟ

األعضاء

اللجنة
لجنة األقالٌم والمحافظات

العدد
01

إقبال علً موات حمود
إٌمان حمٌد علً زغٌر
زٌاد طارق احمد ذرب
عبد هللا خلف محمد غرب
محمد كٌانً عبد الرحمن
حسٌن
محمود علً عثمان عمر
منصور عبد الرزاق منصور
كنعان
مهدي حاجً عٌسى عمر
نبٌل محمد جمٌل حمزة جربو
نجٌب عبد هللا محً علً
اسكندر جواد حسن سالم
جمعة إبراهٌم خضر عوٌس
حاكم عباس موسى عباس
حامد عبٌد مطلك عمر
حسن جهاد أمٌن علً
حسن حمٌد حسن هادي
سردار عبدا هلل محمود تاٌمز
شوان محمد طه دروٌش
عباس حسن موسى عباس
عبد الستار عبد الجبار كودرز
عدنان جبار صخً صالح
عدنان رمٌض خرنوب عبٌد
عمار طعمة عبد العباس شناوة
فالح حسن زٌدان حلف
قاسم محمد جالل حسٌن
مظهر خضر ناصر حسٌن
نواف سعود زٌد فرحان

لجنة األمن والدفاع

01

حمٌد جسار محمد كسار

لجنة األوقاف والشؤون الدٌنٌة

01
8
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حمٌد عادل ٌزدٌن احمد
خالد سلٌمان محمود شٌحان
شش٠ف عٍّ١بْ ػٍ ٟثٍٕه
عزٌز حافظ نزٌر نزٌر
علً حسٌن رضا حٌدر
محمد ٌاسر مهدي جواد
محمدامٌن حسن محمد جواد
محمد مهدي محمد باقر عباس
عواد
هناء تركً عبد حسن
بتول فاروق محمد علً حسون
حسن نوري سلمان علوي
سامان فوزي عمر محمد
علً فاضل حسٌن جواد
مؤٌد طٌب احمد محمد
مٌسون سالم فاروق الدملوجً

لجنة الثقافة واإلعالم

6

إحسان ٌاسٌن شاكر حسٌن
إسماعٌل غازي عواد زوٌر
أمل صاحب حسن حسٌن
إٌمان موسى حمادي عبطان
ثامر عبد الحمزة محمد حسٌن
جواد كاظم محسن حمادي
حسٌن حسن نرمو دروٌش
رٌاض عبد الحمزة عبد الرزاق
الغرٌب
سعاد حمٌد لفته جبر
سهاد فاضل حمٌد عباس
شاٌان محمد طاهر سعٌد احمد
فاطمة تومان عبد الحسٌن حلٌو
فٌان دخٌل سعٌد خضر
كمٌلة كاظم محمد مهدي
محمد رضا فوزي عبدا لحسٌن
ٚؽذح ِؾّٛد فٙذ ػجذ

لجنة الخدمات واألعمار

06

احمد حبٌب خبط علً
بكر حمه صدٌق عارف فتاح
جابر حبٌب جابر
حسٌن عزٌز شاكر جاسم
صبري دروٌش عمر عزٌز
طالل حسٌن محسن الزوبعً
لبنى رحٌم كرٌم فٌض هللا

لجنة السٌاحة واآلثار

1

أركان ارشد احمد محمد
أسماء طعمة مهدي جاري
آال تحسٌن حبٌب علً

لجنة العالقات الخارجٌة

06

9
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حسن خضٌر عباس شوٌرد
رافع عبد الجبار نوشً حسٌن
ره وه ز مهدي عزٌز عبد هللا
زالة ٌونس احمد حسن
سامً جاسم عطٌة فرحان
سلمان علً حسن سحاب
صادق حمٌدي إبراهٌم عبدا هلل
صفٌة طالب علً السهٌل
ػذٍ٠خ ؽّٛد ؽغ ٓ١وؼ١ذ
عماد ٌوخنا ٌاقو ٌوخنا
ندى محمد إبراهٌم داود
همام باقر عبد المجٌد حمودي
ٌاسٌن مجٌد محمد طاهر نجف
درٌد محمد داود عبودي
كشموله
زٌنب عبد علً جرٌد السهالنً
صالح عبد المجٌد حمٌد
عبد الخضر مهدي جوٌر طاهر
عبد السالم عبد المحسن
عرمش تقً
علً كردي حجً والً
كاظم عطٌة كاظم كعٌد
الشمري
ٌونادم ٌوسف كنه خوشابا

لجنة العمل والشؤون االجتماعٌة

8

ارشد رشاد فتح هللا عبدا لرزاق
أزاد ابوبكر زٌنل حما أمٌن
أمٌر طاهر حسٌن محمد
جنان عبدا لجبار ٌاسٌن علً
حسن خلف علو حمٌد
حسون علً حسون سعدون
حسٌن منصور حسٌن علً
خالد سالم سعٌد صادق
عادل فضالة لعٌبً تقً
عبد الرحمن حسن خالد عبد هللا
عمر خلف جواد خلف
لطٌف مصطفى أمٌن محمد
محسن سعدون احمد سعدون
مشرق ناجً عبود سلمان
ندى عبد هللا جاسم السودانً
محمد صالح الحسن

اللجنة القانونٌة

06
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إبراهٌم محمد مطلك عمر
احمد حسن فٌض هللا عثمان
احمد عبد حمادي شاوش
أمٌن هادي عباس حسٌن
باقر محمد جبر صوالغ
جابر خلف عواش شالش
جواد كاظم عٌدان البوالنً
ؽغٓ عٍّ١بْ ٘ٚبة لبدس
حٌدر جواد العبادي كاظم
شورش مصطفى رسول
مصطفى
عبداالمٌر حسٌن حمٌد كسار
عبد الحسٌن عبد العظٌم نور
عزٌز
فالح ساري عبداشً عكاب
ماجدة عبد اللطٌف محمد علً
نجٌبة نجٌب إبراهٌم خالد
هٌثم رمضان عبد علً

اللجنة المالٌة

06

انتصار علً خضر محمود
سمٌرة جعفر علً محمد
شفاء عادل ٌونس فهمً
فائزة كاظم محمد ولٌد
هدى سجاد محمود شاكر
هٌفاء نسٌم محمد علً

لجنة المرأة واألسرة والطفولة

6

جبار فرٌح عباس
حسٌن كاظم محمود موسى
رعد حمٌد كاظم عواد
فارس عبد العزٌز محمد علً
فرهاد رسول كورون عزٌز
قٌس شذر خمٌس حسٌن
كامل كرٌم عباس صالح

لجنة المصالحة الوطنٌة والمسائلة

1

احمد عبد هللا محمد موسى
بهاء حسٌن علً كمال
جعفر عبد الواحد عبد الجبار
عودة
حسٌن حمزة علً حسن
خالد عبد هللا محٌسن محمد
شاكر دشر خفً حٌوان
شروان كامل سبتً شنٌن
صباح جلوب فالح حامً
طالب شاكر عزوز مهدي
طالل خضٌر عباس كعٌد
عالٌة نصٌف جاسم محمد

لجنة النزاهة

01
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عثمان إبراهٌم محمود مجٌد
عزٌز كاظم علوان الزغٌر
عمار كاظم عبٌد جاسم
كمال عبد هللا خالوي جرٌو
هه فال خضر سعٌد حمد
ٌاسٌن إبراهٌم محمود ذٌاب
لجنة حقوق اإلنسان

01

أزهار عبد الكرٌم عبد الوهاب
الشٌخلً
أسامة جمٌل علً بٌرداود
أشواق نجم الدٌن عباس محمد
جاف
إٌمان حسن نعمة نجٌب
حسٌن علوان جبر طاهر
حٌدر نوري صادق لطٌف
خالد نعٌم خشمان عبد هللا
زهٌر محسن محمد ولً
زٌن نوري إسماعٌل صالح
سلٌم عبد هللا احمد الجبوري
طجؾ ٟعٍّ١بْ فمٔ ٟج ٟصٓ٠
اٌذٓ٠
علً شاكر مهدي صالح
كوٌستان كرٌم علً محمد
مها عادل مهدي محمد
وصال سلٌم علً محمد
جولة حاجً عمر احمد
صادق صالح مهدي صادق
عبد المهدي جاسم محمد مهدي
عفاف عبد الرزاق جبٌر
علً محسن عاصً هدال
فاتح احمد قادر محمد
فاتن عبد القادر لطٌف

لجنة مؤسسات المجتمع المدنً

1

احمد سلٌمان جمٌل مهنا
جاسم محمد حسٌن اسود
حسٌن سلمان محمد سلمان
سلمان محسن سلمان عٌسى
عامر حسٌن جاسم علً
عبد الحسٌن رٌسان الحسٌنً
عبد الحسٌن عبد الرضا باقر
محمد
عبد العباس حمود سالم شٌاع
عزٌز شرٌف خضٌر رزام
قصً جمعة عبادي سلمان
محما خلٌل قاسم حسن

لجنة االقتصاد واالستثمار

06
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محمد سلمان داود سلمان
منال حمٌد هاشم عباس
ناهدة زٌد منهل مانع
نورة سالم محمد حماد
ٌوسف حجٌم سلطان ظاهر
جبار عبٌد فرهود عباس
حامد موسى احمد موسى
زٌنب ثابت كاظم علً
شعالن عبد الجبار علً الكرٌم
عتاب جاسم نصٌف جاسم
فؤاد كاظم ناصر الدوركً
قاسم حسٌن برجس وسو
كاظم قاسم علً كرم
كرٌم علٌوي جاهوش صوٌنخ
محمد ناصر دلً احمد
هادي نعمة علً هاشم
هٌفاء مجلً جعفر حمٌد
ٌاسٌن محمد مطلك عمر

لجنة الزراعة والمٌاه

01

احمد حمٌد عرٌبً حسٌن
ثرٌا نجم عبد هللا فتاح
حسٌن طالب عمارة غٌالن
خبٌض ا٠شٛع اطط١فٛ٠ ٛؽٕب
سعد حمزة كاظم عباس
سعٌد رسول حسٌن رسول
سٌروان احمد قادر أمٌن
عامر حبٌب خٌزران عبد هللا
علً عبد الرحمن ٌونس كاظم
محمد خضٌر عبٌس اخورزنة

لجنة الشباب والرٌاضة

01

أمل عطٌة عبد الرحٌم حسن
أمٌن فرحان جٌجو برٌم
برى زاد شعبان محمد احمد
خلف عبد الصمد خلف علً
عادل عبد هللا حمد مصطفى
عبداالله علً محمد طاهر
ػٍ ٟػجذ إٌج ٟوطبفخ
محمد كاظم فٌروز
ناجحة عبد األمٌر عبد الكرٌم
حبٌب

لجنة الشهداء والسجناء

9

آمنة سعدي مهدي صالح
أمٌنة سعٌد حسن سٌدو
إٌمان عبد الرزاق موحان حسن
عّبي ش١جبْ ؽّبد ٞسؽُ١
عٛاد وبظُ ؽغٓ ِغبفش

لجنة الصحة والبٌئة

06
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حبٌب حمزة محسون إسماعٌل
حسن عبد الهادي جاسم
الجبوري
حمزة داود سلمان عواد
حٌدر حسن جلٌل رحٌم
صالح مهدي مطلب عزوز
عبد هللا حسن رشٌد دخٌل
فالح عبد الحسن سكر سلطان
قتٌبة إبراهٌم تركً جاسم
النه محمد علً عبد الرحمن
لقاء جعفر مرتضى عبد
الحسٌن
محمداقبال عمر محمود عبد
هللا
انتصار حسن علً منخً
إٌمان جالل محمد طاهر
برهان محمد فرج عباس
خالد اباذر عطٌة غضبان
رٌاض غالً مفتن راضً
زٌنب وحٌد سلمان علً
عؼبد عجبس ِؾّذ ػٍٟ
سمٌعة محمد خلٌفة غالب
عادل فهد شرشاب شحم
عالء مكً عبد الرزاق
القرغولً
علً جبر حسون سلمان
وبظُ ؽغ ٓ١ػٍ ٟعبثش
مدركة احمد محمد حسن
منى صالح مهدي صالح
العمٌري
نسرٌن أنور رشٌد ذنون
ولٌد عبود حمد عبد

لجنة التربٌة

06

رٌاض عبٌد عباس الزٌدي
شلٌر عزٌز احمد حسٌن
عاشور حامد صالح محمد
عامر عبد هللا جابر عبد هللا
عامرة خضٌر عباس علً
عبد ذٌاب جزاع جمعة
عبد الهادي محمد تقً سعٌد
حسٌن
غٌداء سعٌد عبد المجٌد عبد
الحسٌن
لٌلى حسن شكور كرٌم
مائدة كاظم حمزة هزام
ولٌد عبد الغفار محمد رضا

لجنة التعلٌم العالً

00
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إبراهٌم فزع دهلة فرج
إبراهٌم ناٌف محمد عبد هللا
حسٌن علً شعالن سلمان
عبود وحٌد عبود عنٌد
عجٌل حمٌدي عجٌل عبد
العزٌز
علً بابٌر وتمان ماماغا
محمد سعدون حاتم صٌهود

لجنة العشائر

1

إٌاد هاشم حسٌن عالوي
جلٌلة عبد الزهرة ضمد محسن
رقٌة عبد محمد محمود
شذاء حمٌد لٌلو جبٌر
كرٌمة داوود سلمان عباس
لقاء مهدي وردي حمد
لوٌس كارو بندر منصور
ماجد إسماعٌل محمد حسن

لجنة المرحلٌن والمهجرٌن

8

احمد محمد جمٌل حمدان
فاضل
باٌزٌد حسن عبد هللا محمد
بهاء هادي احمد جواد
خلٌل زٌدان خلف حمادة
رحاب نعمة مكطوف
خشجوري
سوزان عكالوي صالح حمود
عدنان عبد المنعم رشٌد علً
عدي عواد كاظم محمود
علً ضاري علً الفٌاض
عواد محسن محمد راضً
فاطمة سلمان زباري سالم
فرات محسن سعٌد مرزوق
قاسم محمد قاسم مشختً
مطشر حسٌن علٌوي ٌاسٌن
مٌساء ٌحٌى عبد الرزاق ٌحٌى
ثبعّخ ٛ٠عف ثطشط عّؼخ
حنان سعٌد محسن فتالوي
سالم دلً حمد صالح
عزت حسن علً الشابندر
فلح حسن مصطفى النقٌب
محمد عثمان إسماعٌل مصطفى

01
لجنة النفط والطاقة

لجنة شؤون األعضاء والتطوٌر
البرلمانً

6

26
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تىسيغ مجهس انىىاة حست انهجبن

27
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اٌزّض ً١إٌغجٌٍٕ ٟغبء ف ٟاٌٍغبْ
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- 2رأٌفذ اٌٍغبْ ثؾغت اإلػذاد أٌّج ٕٗ١ف ٟاٌغذٚي أػالٖ ٚوبٔذ ٌغبْ األِٓ
ٚاٌذفبع ٌٚغٕخ إٌضا٘خ ٘ ٟاألوضش ػذدا ِٓ ث ٓ١أػؼبء اٌّغٍظ ئر ػّذ وً
ٌغٕخ  27ػؼٛا.
- 3فّ١ب ػّذ اٌٍغبْ اٌّجٕ١خ أدٔبٖ عذ أػؼبء خالف ٌزشىٍٙ١ب  ٟ٘ٚوً ِٓ:
ٌغٕخ اٌضمبفخ ٚاإلػالَ.
ٌغٕخ اٌّشأح ٚاألعشح.
ٌغٕخ اٌّشؽٍٚ ٓ١اٌّٙغش.ٓ٠
- 4خٍذ اٌٍغبْ ا٢ر١خ ِٓ ػؼٛاد اٌّغٍظ  ٌُٚرّضً إٌغبء ف ٟرٍه اٌٍغبْ
 -2األِٓ ٚاٌذفبع
- 2اٌؼشبئش
- 3اٌّظبٌؾخ اٌٛؽٕ١خ
- 5فّ١ب خٍذ ٌغٕخ ٚاؽذح ٘ ٟاٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ِٓ رّض ً١اٌشعبي.
- 6ػّذ ٌغبْ اٌّغٍظ اٌّخزٍفخ  414ػؼٛا ِٓ أػؼبء اٌّغٍظ ٚ,ثاػبفخ
٘١ئخ اٌشئبعخ ٠ظجؼ اٌؼذد اٌىٍ٠ ٌُٚ 417 ٟؼشف ػًّ  29ػؼٛا ِٓ
األػؼبء ثبػزجبس أْ اٌؼذد اٌىٌٍ ٟألػؼبء اٌظبف436 ٟ
- 7رُ رٛص٠غ أػؼبء اٌّغٍظ ػٍ ٝاٌٍغبْ ثٕبء ػٍ ٝسغجخ اٌؼؼٚ ٛاٌزٛافمبد
اٌغ١بع١خ ١ٌٚظ ػٍ ٝأعبط االخزظبص ٚاٌزؾظ ً١اٌؼٍّ. ٟ
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االداء انتشزيؼي
لغُ رمش٠ش اٌّشطذ األداء اٌزشش٠ؼٌ ٟؼًّ اٌّغٍظ اٌ ٝلغّ ٓ١وب٢ر: ٟ
- 2خّظ عٍغبد ربثؼخ اٌ ٝاٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ األ ٌٝٚاثزذأد ِٓ اٌغٍغخ اٌؾبد٠خ
ٚاٌغز ٓ١اٌ ٝاٌغٍغخ اٌخبِغخ ٚاٌغزٚ ٓ١غطذ اٌّذح ِٓ  3122/6/3اٌٝ
.3122/6/23
- 3خّظ ػششح عٍغخ ِٓ اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ اٌفظً األٚي اثزذأد ِٓ
اٌغٍغخ األ ٌٝٚاٌ ٝاٌغٍغخ اٌخبِغخ ػششح ٚ.غطذ اٌّذح ِٓ 3122/7/23
ئٌ3122/7/41 ٝ
- 4اعزغشلذ اٌّذح ِٓ  3122/6/23ئٌ 3122/7/23 ٝػطٍخ اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ
األ.ٌٝٚ
- 5ثٍغ ِغّٛع ؽشوخ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١اٌّمشؤح لشاءح أٚ ٌٝٚلشاءح صبٔ١خ
ِٚظٛد ػٍٙ١ب ٚ 64رفظٍٙ١ب ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر:ٟ
- 2لشاءح أ27 ٌٝٚ
- 3لشاءح صبٔ١خ 37
- 4اٌّظٛد ػٍٙ١ب 9
فّ١ب وبٔذ ػٕب ٓ٠ٚاٌّششٚػبد ِٓ غ١ش اٌؾشوخ اٌزشش٠ؼ١خ ثشىً طبف ٘57 ٟ
ِششٚع لبٔ. ْٛرزؼّٓ ِغّٛع ؽشوبد ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١اٌظبف١خ .
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انمىاويه انمصبدق ػهيهب مه ثذايخ انمجهس إنى وهبيخ شهز تمىس
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مخطظ مهخص انمىاويه انشهىر انثالث
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ٚصػذ ِشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١ػٌٍ ٝغبْ اٌّغٍظ خالي اٌشٛٙس
اٌضالس ػٍ ٝإٌؾ ٛآالر:ٟ
القانون

اللجنة

التشرٌع

ارفبل١خ اٌزؼب ْٚث ٓ١عّٛٙس٠خ اٌؼشاق
ٚإٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٙغشح
ِششٚع لبٔ ْٛئرفبل١ـخ اٌّإرّـش األعالِـٟ
ؽٛي ِىبفؾخ االس٘ـبة اٌذٌٚـٟ
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء رؾفع عّٛٙس٠خ اٌؼشاق
ػٍ ٝاٌّبدح ( ِٓ )9ارفبل١خ ئٌغبء عّ١غ
أشىبي اٌزّ١ض ػذ اٌّشأح
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح
اٌضٛسح (إٌّؾً) سلُ (ٌ )66غٕخ 2999
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح
اٌضٛسح إٌّؾً سلُ (ٌ )244غٕخ 2986
ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح
اٌضٛسح إٌّؾً سلُ (ٌ )244غٕخ 2986
ِششٚع لبٔ ْٛاعزؾذاس اٌزشى١الد اإلداس٠خ

اٌّشؽٍٓ١
ٚاٌّٙغشٓ٠
اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛاعزؾذاس اٌزشى١الد اإلداس٠خ
ِششٚع لبٔ ْٛارفبل١خ اٌزؼب ْٚاٌزغبسٞ
ٚااللزظبدٚ ٞاٌفٕٚ ٟاٌضمبف ٟاٌّٛلؼخ ثٓ١
ؽىِٛخ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ عّٛٙس٠خ
ارسث١غبْ
ِششٚع لبٔ ْٛاػّبس اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ
ٚاٌمطبػبد اٌخذِ١خ

لشاءح صبٔ١خ

اٌّشأح ٚاألعشح
ٚاٌطفٌٛخ

لشاءح صبٔ١خ

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

اٌمبٔ١ٔٛخ

لشاءح صبٔ١خ

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌّظبدلخ

اٌمبٔ١ٔٛخ

لشاءح صبٔ١خ

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌّظبدلخ

اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

االلزظبد
ٚاالعزضّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ ْٛالبِخ االعبٔت

األِٓ ٚاٌذفبع

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ ْٛاالعٍؾخ

األِٓ ٚاٌذفبع

لشاءح صبٔ١خ

األِٓ ٚاٌذفبع

لشاءح صبٔ١خ

األِٓ ٚاٌذفبع

اٌّظبدلخ

ِششٚع لبٔ ْٛاٌخذِخ ٚاٌزمبػذ ٌم ٜٛاألِٓ
اٌذاخٍٟ
ِششٚع لبٔ ْٛاٌخذِخ ٚاٌزمبػذ ٌم ٜٛاألِٓ

رقم وتارٌخ
الجلسة
()7
3122/7/39
()24
3122/7/37
()22
3122/7/27
()23
3122/7/28
()6
3122/7/29
()8
3122/7/3
()73
3122/6/4
()6
3122/7/29
()23
3122/7/28
()23
3122/7/28
()23
3122/7/28
()22
3122/7/27
()6
3122/7/29
()9
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اٌذاخٍٟ
ِششٚع لبٔ ْٛاٌزظذ٠ك ػٍ ٝاالرفبل١خ
اٌؼشث١خ ٌزٕظٔ ُ١مً اٌشوبة ػٍ ٝاٌطشق ثٓ١
اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚغ١ش٘ب
ِششٚع لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠االٚي ٌمبٔ ْٛاٌزؼشفخ
اٌىّشو١خ سلُ (ٌ )33غٕخ 3121
ِششٚع لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠االٚي ٌمبٔ ْٛسٚارت
ِٛظف ٟاٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ سلُ ()33
ٌغٕخ 3118
ِششٚع لبٔ ْٛاٌغبء لشاسِ ٞغٍظ ل١بدح
اٌضٛسح إٌّؾً سلُ (ٌ 2295غٕخ) 2984
ٚاٌشلُ ( ٌ 567غٕخ ) 2986
ِششٚع لبٔ ْٛاٌّخزبسٓ٠
ِششٚع لبٔ ْٛاٌّخزبسٓ٠
ِششٚع لبٔ ْٛإٌّؾخ اٌشٙش٠خ ٌّشػٝ
اٌؼٛص إٌّبػٟ
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ اٌؼشاق اٌ ٝاالرفبل١خ
اٌذ١ٌٚخ ٌمّغ اػّبي االس٘بة إٌٞٚٛ
ِششٚع لبٔ ْٛأؼّبَ عّٛٙس٠خ اٌؼشاق
اٌ ٝاالرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌّىبفؾخ إٌّشطبد فٟ
ِغبي اٌش٠بػخ
ِششٚع لبٔ ْٛؽّب٠خ اٌظؾفٓ١١
ِششٚع لبٔ ْٛطٕذٚق االعىبْ اٌؼشالٟ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك االرفبل١خ اٌؼشث١خ
ٌز١غ١ش أزمبي اإلٔزبط اٌؼشث ٟث ٓ١ؽىِٛخ
عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚإٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ
ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك االرفبل١خ اٌؼشث١خ
ٌز١غ١ش أزمبي اإلٔزبط اٌؼشث ٟث ٓ١ؽىِٛخ
عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚإٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١خ
ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك اٌشعبٌزٓ١
ٚاٌّزوشر ٓ١اٌّزجبدٌزِٚ ٓ١ؾؼش اٌّجبؽضبد
اٌّٛلغ ث ٓ١عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ

3122/7/5
اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

اٌمشاءح االٌٝٚ

()8
3122/7/3

االلزظبد
ٚاالعزضّبس

اٌمشاءح االٌٝٚ

()7
3122/7/39

اٌّبٌ١خ

لشاءح صبٔ١خ

()75
3122/6/22

اٌّبٌ١خ

لشاءح صبٔ١خ

()5
3122/7/28

األلبٌُ١
ٚاٌّؾبفظبد
األلبٌُ١
ٚاٌّؾبفظبد

لشاءح صبٔ١خ
رّذ اٌّظبدلخ

اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

األِٓ ٚاٌذفبع

لشاءح صبٔ١خ

اٌشجبة
ٚاٌش٠بػخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

اٌضمبفخ ٚاإلػالَ

لشاءح صبٔ١خ

اٌخذِبد
ٚاألػّبس

لشاءح صبٔ١خ

اٌضمبفخ ٚاإلػالَ

اٌضمبفخ ٚاإلػالَ

اٌّبٌ١خ

لشاءح صبٔ١خ

رّذ اٌّظبدلخ

لشاءح صبٔ١خ

()3
3122/7/25
()8
3122/7/3
()21
3122/7/23
()24
3122/7/37
()7
3122/7/39
()2
3122/7/23
()23
3122/7/28
()74
3122/6/21
()23
3122/7/28
()75
3122/6/22
35

التقرير الفصلي للمرصد النيابي العراقي

اٌ١بثبْ اٌّزؼٍمخ ثبٌمشع اٌ١بثبٟٔ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك اٌشعبٌزٓ١
ٚاٌّزوشر ٓ١اٌّزجبدٌزِٚ ٓ١ؾؼش اٌّجبؽضبد
اٌّٛلغ ث ٓ١عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ٚؽىِٛخ
اٌ١بثبْ اٌّزؼٍمخ ثبٌمشع اٌ١بثبٟٔ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك إٌظبَ االعبعٟ
ٌّشفك اٌج١ئخ اٌؼشثٟ
ِششٚع لبٔ ْٛرظذ٠ك عّٛٙس٠خ اٌؼشاق
ػٍ ٝاالرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ اٌّإعغخ ٌّٕظّخ
اٌٛوبٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍطبلخ اٌّزغذدح .

اٌّبٌ١خ

اٌّظبدلخ

()6
3122/7/29

اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

()24
3122/7/37

اٌؼاللبد
اٌخبسع١خ

لشاءح صبٔ١خ

()5
3122/7/28

اٌزشث١خ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبِٔ ْٛىبفؾخ االرغبس ثبٌجشش

ؽمٛق اإلٔغبْ

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبِٔ ْٛىبفؾخ اٌزذخٓ١

اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبِٕٔ ْٛغ اعزؼّبي ٚأزشبس
االعٍؾخ اٌىبرّخ ٌٍظٛد

األِٓ ٚاٌذفبع

اٌمشاءح االٌٝٚ

ِششٚع لبٔ١٘ ْٛئخ اٌشأٞ

اٌمبٔ١ٔٛخ

لشاءح صبٔ١خ

ِششٚع لبٔ١٘ ْٛئخ اٌشأٞ

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌّظبدلخ

ِششٚع لبِٔ ْٛؾ ٛاألِ١خ

ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح االعىبْ ٚاالػّبس
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌجٍذ٠بد ٚاألشغبي
اٌؼبِخ
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌشجبة ٚاٌش٠بػخ
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌزغبسح
ِششٚع لبٔٚ ْٛصاسح اٌزشث١خ
ِششٚع لبٔٚ ْٛلف اعز١فبء سعُ اإلٔزبط
ِششٚع لبٔـ ْٛاألٚعّخ ٚاألٔٛاؽ

اٌخذِبد
ٚاألػّبس
اٌخذِبد
ٚاألػّبس
اٌغ١بؽخ ٚا٢صبس
اٌشجبة
ٚاٌش٠بػخ
االلزظبد
ٚاالعزضّبس
اٌزشث١خ
االلزظبد
ٚاالعزضّبس
األِٓ ٚاٌذفبع

اٌمشاءح االٌٝٚ
اٌمشاءح االٌٝٚ
لشاءح صبٔ١خ
لشاءح صبٔ١خ
لشاءح صبٔ١خ
لشاءح صبٔ١خ
اٌمشاءح االٌٝٚ
لشاءح صبٔ١خ

()21
3122/7/23
()21
3122/7/23
()3
3122/7/25
()23
3122/7/28
()73
3122/6/4
()6
3122/7/29
()8
3122/7/3
()21
3122/7/23
()21
3122/7/23
()2
3122/7/23
()24
3122/7/37
()8
3122/7/3
()22
3122/7/27
()22
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ِششٚع لبٔـ ْٛاٌزٛل١ـغ االٌىزشٟٔٚ
ٚاٌّؼبِالد االٌىزش١ٔٚخ
ِمزشػ رؼذ ً٠لبٔ ْٛسػب٠خ اٌمبطش ٓ٠سلُ
(ٌ )78غٕخ 2981
ِمزشػ لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح
إٌّؾً
سلُ (ٌ )811غٕخ 2989
ِمزشػ لبٔ ْٛئٌغبء لشاس ِغٍظ ل١بدح اٌضٛسح
إٌّؾً سلُ (ٌ )97غٕخ ( 2996اٌٍغٕخ
اٌمبٔ١ٔٛخ ).
ِمزشػ لبٔ ْٛرؼذ ً٠لبٔ١٘ ْٛأح دػبٜٚ
اٌٍّى١خ سلُ ٌ 24غٕخ 3121
ِمزـشػ لبٔـ١٘ ْٛئـخ إٌضا٘ـخ

اٌخذِبد
ٚاألػّبس
اٌّشأح ٚاألعشح
ٚاٌطفٌٛخ

اٌمشاءح االٌٝٚ
لشاءح صبٔ١خ

3122/7/27
()8
3122/7/3
()5
3122/7/28

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌّظبدلخ

()22
3122/7/27

اٌمبٔ١ٔٛخ

اٌّظبدلخ

()22
3122/7/27

اٌّشؽٍٓ١
ٚاٌّٙغشٓ٠

اٌمشاءح االٌٝٚ

إٌضا٘خ

لشاءح صبٔ١خ

()6
3122/7/29
()72
3122/6/3

ِششٚع لبٔ ْٛاٌزؼذ ً٠اٌشاثغ ٌمبٔ ْٛط١بٔخ
شجىبد اٌشٚ ٞاٌجضي سلُ (ٌ )23غٕخ
2996

ٌغٕخ اٌضساػخ

اٌمشاءح االٌٝٚ

()3
3122/7/25

مشروع قانون القرى العصرٌة والزراعٌة

لجنة الزراعة

القراءة األولى

()5
3122/7/28

 - 2رظذسد األ٠ٌٛٚخ خالي اٌشٛٙس اٌّبػ١خ ٌٍّشبس٠غ اٌمبٔ١ٔٛخ ئر وبٔذ
وب٢ر: ٟ
() 9ؽشوبد ٌّشبس٠غ اٌمٛأ ٓ١رٛصػذ وب٢ر: ٟ
ِ- 2ششٚع ٚاؽذ ِمشٚء لشاءح أ. ٌٝٚ
ِ 4- 3شبس٠غ ِمشٚءح لشاءح صبٔ١خ .
 6- 4لٛأِ ٓ١ظٛد ػٍٙ١ب .
فّ١ب عبءد ٌغٕخ األِٓ ٚاٌذفبع ثبٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ثّغّٛع ؽشوبد ِشبس٠غ
اٌمٛأ ٓ١ثٛالغ ِ 7فظٍخ وب٢ر: ٟ
ِ- 2ششٚع ٚاؽذ ِمشٚء لشاءح أ.ٌٝٚ
ِ 6- 3شبس٠غ لٛأِ ٓ١مشٚء لشاءح صبٔ١خ .
ِ- 4ششٚع ٚاؽذ ِظٛد ػٍ. ٗ١
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ٚعبءد اٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ ثٛالغ  5ؽشوبد ٌّشبس٠غ اٌمٛأِ ٓ١فظٍخ وب٢ر: ٟ
 4- 2لٛأِ ٓ١مشٚءح لشاء صبٔ١خ .
ِ- 3ششٚع ٚاؽذ ِظٛد ػٍ. ٗ١
 - 3ؽؼشد اٌٍغبْ اٌّؼٕ١خ ثزشش٠ؼبد أ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ئر ؽشؽذ
ِششٚػبد اٌمٛأ ٓ١وب٢ر:ٟ
2
3
4
5

ِششٚع لبٔ ْٛئٌغبء رؾفع عّٛٙس٠خ اٌؼشاق ػٍ ٝاٌّبدح  ِٓ 9ارفبل١خ ئٌغبءعّ١غ أشىبي اٌزّ١ض ػذ اٌّشأح.
ِششٚع لبٔ ْٛإٌّؾخ اٌشٙش٠خ ٌّشػ ٝاٌؼٛص إٌّبػ.ِٟششٚع لبِٔ ْٛؾ ٛاألِ١خ.ِ-مزشػ رؼذ ً٠لبٔ ْٛسػب٠خ اٌمبطش.ٓ٠

- 4غبثذ اٌٍغبْ ا٢ر١خ ِٓ ؽشوبد ِشبس٠غ اٌمٛأ ٌُٚ ٓ١رزمذَ ثأِ ٞششٚع أٚ
ِمزشػ :
- 2األٚلبف ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ.
- 3اٌؼًّ ٚاٌشإ ْٚاالعزّبػ١خ.
- 4اٌّظبٌؾخ اٌٛؽٕ١خ.
ِ- 5إعغبد اٌّغزّغ اٌّذٔ.ٟ
- 6اٌشٙذاء ٚاٌغغٕبء.
- 7اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ. ٟ
- 7اٌؼشبئش.
- 8إٌفؾ ٚاٌطبلخ.
- 9شإ ْٚاألػؼبء.
 - 5عبءد أػٍٔ ٝغجخ ِشبس٠غ ِظٛد ػٍٙ١ب ف ٟشٙش رّٛص ئر ثٍغذ  7لٛأٓ١
ٚوبٔذ أٚؽأ ٔغجخ ف ٟاٌزشش٠ؼبد اشٙش آ٠بس ئر ثٍغذ طفش ِٓ اٌزشش٠ؼبد .
ٚوّب ِٛػؼ ف ٟاٌّخطؾ ا٢ر-: ٟ
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انمىاويه حست انهجبن نهشهىر انثالث

النزاهة
السٌاحة واالثار
حقوق االنسان
التربٌة

الخدمات واالعمار
الثقافة واالعالم
الشباب والرٌاضة
الصحة والبٌئة

تصوٌت

االقالٌم والمحافظات

قراءة ثانٌة
قراءة أولى

المالٌة
االمن والدفاع
االقتصاد واالستثمار
لجنة الزراعة
القانونٌة
المرأة واالسرة والطفولة
العالقات الخارجٌة
المرحلٌن والمهجرٌن
5

4

3

2

1

0
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انذور انزلبثي
- 2ثٍغ ِغّٛع االعزؼبفبد ف ٟعٍغبد اٌّغٍظ ٌٍّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش6
اعزؼبفبد ِفظٍخ وب٢ر: ٟ
أ  -اعزؼبفخ اٌغ١ذ ِشصٚل ٟػٍ ٟسئ١ظ اٌجشٌّبْ االٔذٔٛع ٟف ٟاٌغٍغخ اٌضبٔ١خ
ٚاٌغز ِٓ ٓ١اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ األ ٌٝٚثزبس٠خ .3122/6/4
ة -اعزؼبفخ اٌغ١ذ طبثش اٌؼ١غب ٞٚأِ ٓ١ثغذاد ثٕبء ػٍ ٝؽٍجٗ ف ٟاٌغٍغخ
اٌضبٌضخ ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ ثزبس٠خ .3122/7/27
د -اعزؼبفخ اٌغ١ذ ٘ٛش١بس ص٠جبسٚ ٞص٠ش اٌخبسع١خ ف ٟاٌغٍغخ اٌضبٌضخ ِٓ
اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ.ثزبس٠خ 7/27
س -اعزؼبفخ اٌغ١ذ ٘بد ٞاٌؼبِشٚ ٞص٠ش إٌمً ف ٟاٌغٍغخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌفظً
األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ.ثزبس٠خ 7/27
ط -اعزؼبفخ اٌغ١ذ ٔٛس ٞاٌّبٌى ٟسئ١ظ اٌٛصساء ف ٟاٌغٍغخ اٌخبِغخ ػشش
ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ ثزبس٠خ . 3122/7/41
- 3رُ اعزغٛاة اٌغ١ذ فشط اٌؾ١ذس ٞسئ١ظ ِغٍظ اٌّفٛػ١خ اٌؼٍ١ب اٌّغزمٍخ
ٌالٔزخبثبد ِٓ لجً إٌبئجخ ؽٕبْ اٌفزال ٞٚف ٟاٌغٍغخ اٌؾبد٠خ ٚاٌغزِٓ ٓ١
اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ األ ٌٝٚثزبس٠خ 3122/6/3
- 4خٍذ اٌّذح اٌز٠ ٟغطٙ١ب اٌزمش٠ش ف ٟػًّ اٌّغٍظ ِٓ ِّبسعخ اٌّغٍظ
االخزظبطبد األخش ٜاٌزٔ ٟض ػٍٙ١ب اٌذعزٛس العّ١ب ِٕٙب اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ
أطؾبة اٌذسعبد اٌخبطخ.
- 5طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝلؼب٠ب ِزؼذدح فِ ٟغبي اٌؼًّ اٌشلبث ٟوبٔذ ػٍ ٝإٌؾٛ
ا٢ر:ٟ
 - 2طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌشاثؼخ ٚاٌغز ِٓ ٓ١اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ األٌٝٚ
ثزبس٠خ  3122/6/22ػٍ ٝلشاس رؼّٓ دػٛح ِغٍظ إٌٛاة اٌٍغٕخ
االلزظبد٠خ فِ ٟغٍظ اٌٛصساء ثاػبدح إٌظش ف ٟأعؼبس اٌّؾبطً١
اٌضساػ١خ ٚاْ ال٠مً عؼش اٌطٓ اٌٛاؽذ ِٓ اٌشؼ١ش ػٓ  711أٌف دٕ٠بس
ٚاٌؾٕطخ  811ئٌف دٕ٠بس ٚاٌشٍت ػٓ ٍِ ْٛ١دٕ٠بس ٚاٌزّٛس  661أٌف
دٕ٠بس
- 3طٛد اٌّغٍظ ثغٍغزٗ اٌخبِغخ ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ
ثزبس٠خ  3122/6/23ثبألغٍج١خ ػٍٛٔ ٝاة سئ١ظ اٌغّٛٙس٠خ ػبدي ػجذ
اٌّٙذٚ ٞؽبسق اٌٙبشّٚ ٟخؼ١ش اٌخضاػ ٟثؼذ أْ رُ اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ
اػزّبد آٌ١خ ِٕؼ اٌضمخ وغٍخ ٚاؽذح ٌٍزظ٠ٛذ ػٍٛٔ ٝاة سئ١ظ اٌغّٛٙس٠خ
اٌز ٓ٠أدٚا اٌ ٓ١ّ١اٌذعزٛس٠خ.
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 طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝئلبٌخ (أ٠بد اٌىزبٔ )ٟػؼِ ٛغٍظ اٌّفٛػ١خ اٌؼٍ١باٌّغزمٍخ ٌالٔزخبثبد ثؼذ أْ رجبٕ٠ذ ا٢ساء ثٙزا اٌشأْ ؽ١ش سأ ٜثؼغ
إٌٛاة أْ اٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝاإللبٌخ ٠زُ ثؼذ أزٙبء اعزغٛاة اٌّفٛػ١خ فٟ
ِغٍظ إٌٛاة ف ٟؽ ٓ١سأ ٜاٌجؼغ ا٢خش ئِىبٔ١خ اإللبٌخ ثؼ١ذا ػٓ
االعزغٛاة.
 طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝئسعبي رٛط١خ اٌ ٝاٌؾىِٛخ ٌزضج١ذ عّ١غ ِٛظفِٟفٛػ١خ االٔزخبثبد
 طٛد اٌّغٍظ ثبٌّٛافمخ ػٍ ٝاػزّبد رمش٠ش ٌغٕخ األِٓ ٚاٌذفبعثخظٛص أػّبي ٌغٕخ رمظ ٟاٌؾمبئك ػٓ ٘شٚة عغٕبء ِٓ اٌمظٛس
اٌشئبع١خ ف ٟاٌجظشح ثزبس٠خ  3122-3-4ؽ١ش رٕبٚي اٌزؾم١مبد اٌزٟ
أعشرٙب ِغ اٌم١بداد األِٕ١خ ٚاٌؼغىش٠خ ف ٟاٌّؾبفظخ ثٙزا اٌخظٛص
 - 4ثزبس٠خ  3122/7/27طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌضبٌضخ ِٓ اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ
اٌضبٔ١خ ػٍ ٝرشىٌ ً١غٕخ ِٓ اٌخجشاء ٌألششاف ػٍ ٝاخز١بس أػؼبء
اٌّفٛػ١خ اٌؼٍ١ب ٌؾمٛق اإلٔغبْ
- 5طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌزبعؼخ ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ
ثزبس٠خ  3122/7/5ػٍ ٝرشش١ؼ اٌمبػ ٓ١١عٍ ً١خٍ ً١اٌغٛسٖ ِ١شٞ
ٚعٍّ١بْ ػجذ هللا اٌمشداغٌٍ ٟؼًّ ػّٓ لؼبح اٌ١ٙئخ اٌزّ١١ض٠خ اٌّخزظخ
ثٕظش اٌطؼ ْٛاٌّمذِخ ػٍ ٝلشاساد ٘١ئخ اٌّغبءٌخ ٚاٌؼذاٌخ
 طٛد اٌّغٍظ ػٍ ٝلجٛي اعزمبٌخ إٌبئت ػذٔبْ االعذٞ رُ اٌزظ٠ٛذ ػٍ ٝرؼ ٓ١١اٌش١خ ِؾّذ رم ٟاٌّ ٌٝٛسئ١غب ٌ١ٙئخ اٌؾظ ٚاٌؼّشح- 6ثزبس٠خ  3122 /7 /28طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌضبٔ١خ ػششح ِٓ اٌفظً
األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ اٌضبٔ١خ ػٍِ ٝغأٌخ اٌزشش١ك اٌؾى ِٓ ِٟٛؽ١ش اٌّجذأ
ؽ١ش لذَ اٌغ١ذاد ٚاٌغبدح إٌٛاة سؤ٠زٚ ُٙأفىبسُ٘ ثشبْ ػٍّ١خ اٌزشش١ك
- 7طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌضبٌضخ ػششح ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ
اٌضبٔ١خ ثزبس٠خ  3122 /7/37ثبإلعّبع ػٍ ٝرشىٌ ً١غٕخ ِٓ عزخ أػؼبء
رؼُ ػؼٌ ِٓ ٓ٠ٛغبْ األِٓ ٚاٌذفبع ٚؽمٛق اإلٔغبْ ٚاٌظؾخ ٚاٌج١ئخ
ٌزمظ ٟاٌؾمبئك ثشبْ اعزٙذاف اٌىفبءاد اٌطج١خ
 طٛد اٌّغٍظ ثبٌّٛافمخ ػٍ ٝاالعزّشاس ثمشاءح ِششٚع لبٔ ْٛعشائُاٌّؼٍِٛبر١خ ثؼذ أزٙبء اٌمشاءح األٌٍ ٌٝٚمبٔ ْٛاٌّمذَ ِٓ ٌغٕز ٟاألِٓ
ٚاٌذفبع ٚاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌزٙ٠ ٞذف ٌزٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚئ٠غبد
ٔظبَ ػمبثٌّ ٟشرىج ٟعشائُ اٌؾبعٛة ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد
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 - 7طٛد اٌّغٍظ ف ٟعٍغزٗ اٌشاثؼخ ػششح ِٓ اٌفظً األٚي اٌغٕخ اٌزشش٠ؼ١خ
اٌضبٔ١خ ثزبس٠خ  3122 /7 /38ثؼذَ ئػفبء سئ١ظ ٚأػؼبء ِغٍظ اٌّفٛػ١خ
اٌؼٍ١ب اٌّغزمٍخ ٌالٔزخبثبد ثؼذِب ؽؼ ٟؽٍت اإلػفبء ثّٛافمخٔ 95بئجب ِٓ
اطً ٔ 245بئت د ْٚرؾم١ك األغٍج١خ اٌّطٍمخ
 - 8ثزبس٠خ  3122 /7/41ػمذ ِغٍظ إٌٛاة اٌغٍغخ اٌخبِغخ ػششٚطٛد
اٌّغٍظ ثبألغٍج١خ ػٍ ٝئٌغبء ٚصاساد اٌذٌٚخ وبفخ ثبعزضٕبء ٚصاساد اٌذٌٚخ
ٌشإِ ْٚغٍظ إٌٛاة ٚاٌّشأح ٚشإ ْٚاٌّؾبفظبد ػٍ ٝأْ ٠زُ ؽفع
االعزؾمبق االٔزخبثٌٍ ٟىزً اٌغ١بع١خ
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ػذد انفمزاد انمىفذح وغيز انمىفذح
أػٍٓ اٌّغٍظ ف ٟعذٚي أػّبٌٗ ػٓ فمشاد اٌغٍغبد ِٚب رزؼّٓ وً عٍغخ ِٓ عذٚي
أػّبي ئر ثٍغ ِغّٛع اٌفمشاد اٌّؼٍٕخ  246فمشح ِٕٙ,ب  69فمشح غ١ش ِٕفزح ف ٟاٌَٛ١
ٔفغٗ ٚلذ سؽٍذ ئٌ َٛ٠ ٝآخش ٠ ٌُٚ,زغٌٕٕ ٝب ِزبثؼخ اٌفمشاد اٌّشؽٍخ ٌؼذَ رزبثؼٙب فٟ
اٌغٍغبد اٌالؽمخ فؼال ػٓ ػذَ ِٕبلشزٙبِ,ب ٠ؼٕ ٟئْ اٌّغٍظ ٠ؼغ ف ٟأعٕذح اٌغٍغخ
اٌٛاؽذح ِب ال رغزٛػجٗ اٌغٍغخ ِٚب ال٠غزط١غ رٕف١زٖ.

ال ن

ن ة ال ا
ال ا ال ل
ال ج

عدد الفقرات الكلً 011
عدد الفقرات غٌر المنفذة 19
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انغيبة وانحضىر
تىسيغ انغيبثبد حست انمحبفظبد
رٛص٠غ اٌغ١بثبد اٌزشاوٌٍّّ ٟؾبفظبد ِٓ ثذا٠خ اٌّغٍظ ئٌٙٔ ٝب٠خ شٙش رّٛص 3122
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انىسجخ انمئىيخ نغيبثبد انمحبفظبد
اعزؼًّ اٌّشطذ اٌطش٠مخ اٌؾغبث١خ ا٢ر١خ ف ٟاؽزغبة غ١بثبد األػؼبء ؽغت
اٌّؾبفظبد  :ػذد غ١بثبد األػؼبء خالي 79عٍغخ  /ػذد اٌغٍغبد /ػذد ٔٛاة وً
ِؾبفظخٚ .لذ رُ اؽزغبة اٌغ١بثبد ي 79عٍغخ.
ٚلذ أفبدد إٌزبئظ أْ ِؾبفظخ طالػ اٌذ ٓ٠وبٔذ األػٍ ِٓ ٝث ٓ١اٌّؾبفظبد فٔ ٟغجخ
اٌغ١بة ئر ثٍغذ ٚ %24,5ظٍذ رؾبفع ػٍ ٝراد إٌغجخ ف ٟػذد غ١بة أػؼبئٙب
ِمبسٔخ ثبٌشٛٙس شجبؽ آراس ٔ١غبْ ئر وبٔذ ٔغجزٙب ٚ %25عبءد ِؾبفظخ ثغذاد
ثبٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ثٕغجخ ٚ %6,4لذ رشاعؼذ ػٓ ٔغجزٙب ف ٟاٌشٛٙس اٌّبػ١خ اٌجبٌغخ
 %7غ١ش أٔٙب ظٍذ ف ٟاٌّشرجخ اٌضبٔ١خ أِب ف ٟاٌّشرجخ اٌضبٌضخ فىبٔذ ِٓ ٔظ١ت
ِؾبفظخ االٔجبس ثٕغجخ ٚ %5,4ظٍذ رؾبفع ػٍ ٝاٌّشرجخ اٌضبٌضخ ٌٍشٛٙس اٌّبػ١خ
فّ١ب وبٔذ ِؾبفظخ اٌغٍّ١بٔ١خ ِٚؾبفظخ وشثالء األلً غ١بثب ِٓ ث ٓ١اٌّؾبفظبد
اٌؼشال١خ ثٕغجخ ٌٍّ. %, 8ذح اٌّّزذح ِٓ شٙش شجبؽ ئٌ ٝشٙش رّٛص ِٓ ػبَ 3122
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انىسجخ انمئىيخ نغيبثبد انكتم انجزنمبويخ
ٚف ٟراد إٌّٙغ١خ ف ٟػٍّ١خ اؽزغبة اٌغ١بثبد .رُ اؽزغبة إٌغت اٌّئ٠ٛخ
ٌغ١بثبد اٌىزً اٌجشٌّبٔ١خ ػٍٚ ٝفك ا٢رِ : ٟغّٛع غ١بثبد اٌىزٍخ  /ػذد ٔٛاة
اٌىزٍخ  /ػذد اٌغٍغبد .ػٍّب أْ إٌغت اٌّزوٛسح اؽزغجذ ي  79عٍغخ .
ٚأفبدد إٌغت أْ وزٍخ اٌزٛافك وبٔذ األػٍ ٝفٔ ٟغجخ اٌغ١بة ِٓ ث ٓ١اٌىزً
األخش ٜئر عبءد ٔغجزٙب ٚ %27ظٍذ رؾبفع ػٍ ٝطذاسح عذٚي اٌغ١بثبد ػٍٝ
اٌشغُ ِٓ رشاعغ ٔغجخ اٌغ١بة ِمبسٔخ ثبٌشٛٙس شجبؽ آراس ٔ١غبْ اٌجبٌغخ
. %29,6
فّ١ب ثٍغذ ٔغجخ ائزالف ٚؽذح اٌؼشاق ِٓ ؽظخ اٌغ١بة ٚ %22اؽزٍذ ثزٌه
اٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ػٍّب أٔٙب إٌغجخ اٌٛؽ١ذح اٌّشرفؼخ ِٓ ٔغت اٌىزً األخشِ ٜمبسٔخ
ثّب عجمٙب ِٓ شٛٙس ئر وبٔذ . %21,7
فّ١ب عبءد ٔغجخ اٌؼشال١خ ثبٌّشرجخ اٌضبٌضخ ثٕغجخ  %6,3ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ رشاعؼٙب
ثٕغجخ ِ% ,4مبسٔخ ثّب عجمٙب ِٓ شٛٙس ؽ١ش وبٔذ ٚ % 6,6وبٔذ لبئّخ
اٌشافذ ٓ٠األلً غ١بثب ثٕغجخ %1,7
ِخطؾ ٔغجخ غ١بثبد اٌىزً ِٓ ثذا٠خ ػًّ اٌّغٍظ ئٌٙٔ ٝب٠خ شٙش رّٛص )79( 3122/
عٍغخ

العراقٌة البٌضاء 6
العراقٌة

1

التوافق 06
االئتالف الوطنً العراقً 6
ائتالف وحدة العراق 00
ائتالف دولة القانون 1
ائتالف الكتل الكردستانٌة 0 6
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تىسيغ انغيبثبد حست انهجبن ل( )97جهسخ
رٛصػذ غ١بثبد األػؼبء ػٍِ ٝخزٍف اٌٍغبْ ثٕغت ِزفبٚرخ ٌٍشٛٙس اٌّبػ١خ
ٚلذ رُ اؽزغبة اٌغ١بة ثظٛسح رشاوّ١خ ػٍٚ ٝفك اٌّخطؾ اٌّج ٓ١ف ٟأدٔبٖٚ ,لذ
عبءد غ١بثبد اٌٍغبْ ػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر: ٟ
ٌ- 2غٕخ اٌّشؽٍٚ ٓ١اٌّٙغش ٓ٠ثٛالغ ِغّٛع ِزشاوُ .74
ٌغٕخ شإ ْٚاألػؼبء ٚاٌزط٠ٛش اٌجشٌّبٔ ٟثٛالغ 68
ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ثٛالغ 59
فّ١ب وبٔذ اٌٍغبْ األلً غ١بثب ٌٍّذح إٌّظشِخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاألر: ٟ
ٌ- 2غٕخ اٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ثٛالغ  5غ١بثبد رشاوّ١خ.
ٌٚ- 3غٕخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثٛالغ  4غ١بثبد رشاوّ١خ.
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انغيبثبد حست انجىس

أفشصد ِإششاد اٌّشطذ إٌ١بث ٟاٌؼشال ٟئْ إٌغبء ف ٟاٌّغٍظ أوضش اٌزضاِب
ٚؽؼٛسا ٌغٍغبرٗ ئر ثٍغذ ٔغجخ اٌغ١بة ٌٍٕغبء ِمبسٔخ ثغ١بة اٌشعبي ػٍ ٝإٌؾٛ
ا٢ر-: ٟ
ٔغجخ غ١بة إٌغبء = % 2.8
ٔغجخ غ١بة اٌشعبي = % 4.9
ٚرُ اؽزغبة ٘زٖ إٌغجخ ثمغّخ ػذد اٌغ١بة ػٍ ٝػذد اٌغٍغبد اٌىٍ ٟػٍ ٝػذد
األػؼبء ثؾغت اٌغٕظ ف ٟاٌّغٍظ ٚاٌجبٌغ
ٔغبء = 82ػؼٛ
سعبي =  355ػؼٛ
٘ٚزا ٠ؼٕ ٟئْ ِؼذي اٌغ١بة ٌىً عٍغخ
ٌٍٕغبء =  2.6ػؼٛا ٌىً عٍغخ
فّ١ب ثٍغ ِؼذي غ١بة اٌشعبي ثّب ٔغجزٗ =  9.7ػؼٛا ٌىً عٍغخ
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انمجمىع انتزاكمي نحضىر وغيبثبد أػضبء مجهس
انىىاة
تبثغ فزيك انمزصذ انىيبثي انؼزالي حزكخ حضىر وغيبة أػضبء انمجهس
انتزاكميخ ولذ تحصم ػهى األرلبو اآلتيخ:
- 1ػذد انغيبة ثذون ػذر  191ويشكم مب وسجىه . %3
- 1ػذد انغيبة ثؼذر  1972ويشكم مب وسجته . %21
- 3ػذد انحضىر انكهي ألػضبء انمجهس  3211ويشكم مب وسجته %99
وثمالحظخ وسجخ انحضىر ومجمىع انغيبة ثشميه وجذ إن انىسجخ تكبد تكىن
متسبويخ وثفبرق  %9وهذا يؼىي إن انؼذد انتزاكمي نهحضىر هى وفسه
انؼذد انتزاكمي نهغيبة طيهخ ػمم انمجهس.
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حضىر وغيبة األػضبء نجهسبد انشهىر انثالث

الجلسة 100 1 8

الجلسة 100 1 6
الجلسة 100 1 08
الجلسة 100 1 06
الجلسة 100 1 0
الجلسة

100 1

الجلسة

100 1

الجلسة 100 6 11
الجلسة 100 6 9
غٌاب بعذر
الجلسة 100 6 09

حضور
غٌاب بدون عذر

الجلسة 100 6 08
الجلسة 100 6 06
الجلسة 100 6 0
الجلسة 100 6 0
الجلسة 100 1 0
الجلسة 100 1 00
الجلسة 100 1 01
الجلسة 100 1 1
الجلسة
250

200

150

100

50

100 1

0
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انشفبفيخ في ػمم انمجهس
ٕ٠ ُ ٌ- 2شش ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟغ١بثبد األػؼبء ف ٟأ٠خ طؾ١فخ ِؾٍ١خ ؽٍ١خ
ِذح أؼمبد اٌغٍغبد ٚاوزف ٝثٕشش اٌغ١بثبد ػٍِٛ ٝلغ اٌّغٍظ خالفب ٌّب ٔظذ
ػٍ ٗ١اٌّبدح  28أٚال ِٓ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟغٍظ
اٌّبدح : 28أٚال
( ٕ٠شش اٌؾؼٛس ٚاٌغ١بة فٔ ٟششح اٌّغٍظ االػز١بد٠خ ٚئؽذ ٜاٌظؾف)
 ُ ٌ - 3رؼشع ٘١ئخ اٌشئبعخ ِٛػٛع ػذَ اعزغبثخ إٌٛاة اٌز ٓ٠رغبٚصد
غ١بثبر ُٙأوضش ِٓ ػشش عٍغبد ِزمطؼخ أِبَ اٌّغٍظ.وّب ٔظذ اٌّبدح 28
صبٔ١ب ِٓ إٌظبَ اٌذاخٌٍٍّ ٟغٍظ.
اٌّبدح  :28صبٔ١ب
( ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ ف ٟؽبي رىشس اٌغ١بة ِٓ د ْٚػزس ِششٚع خّظ ِشاد ِززبٌ١خ
أ ٚػشش ِشاد غ١ش ِززبٌ١خ خالي اٌذٚسح اٌغٕ٠ٛخ أْ رٛعٗ رٕجٙ١ب خط١ب اٌٝ
اٌؼؼ ٛاٌغبئت رذػ ٖٛئٌ ٝاالٌزضاَ ثبٌؾؼٛس ٚف ٟؽبٌخ ػذ اِزضبٌٗ ٌ١ٙئخ اٌشئبعخ
٠ؼشع اٌّٛػٛع ػٍ ٝاٌّغٍظ ثٕبء ػٍ ٝؽٍت اٌ١ٙئخ)
 ٌُ- 4رغزىًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ ٔظبثٙب اٌمبٔ ٟٔٛالعّ١ب ف ٟاٌٍغبْ اٌز ٟرؼُ 7
أػؼبء فمؾ .وّب ِضجذ ف ٟآخش رؼذ ً٠ػٍ ٝأػؼبء اٌّغٍظ ٌٚغبٔٗ .
 ٌُ- 5رٕشش أٌ ٞغٕخ ِٓ ٌغبْ اٌّغٍظ عذٚي أػّبٌٙب ِٚؾبػش عٍغبرٙب فٟ
ِٛلغ ِغٍظ إٌٛاة اٌؼشال ٟفؼال ػٓ ػذَ ٔشش٘ب ف ٟأ٠خ ٚعٍ١خ ئػالِ١خ
أخش.ٜ
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ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح 24 .........................
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ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أ ..............ٌٝٚطفش
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ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب 7 ...................
ػذد االعزؼبفبد 2 .................................
ػذد اٌج١بٔبد اٌّمشٚءح 6 ...........................
ػذد ِشاد اٌزظ٠ٛذ 9 ............................
ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح 1 ...........................
ػذد االعزغٛاثبد 1 .................................
ػذد اٌزمبس٠ش 4 ......................................
مهخص انشهىر ( آيبر ،حشيزان  ،تمىس) نسىخ 1111
ػذد اٌغٍغبد 31 .......................................
ػذد اٌفمشاد 246 ........................................
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مهخص رلمي ألداء مجهس انىىاة انؼزالي

انؼىىان

ػذد اٌغٍغبد
ػذد اٌفمشاد
ػذد اٌفمشاد غ١ش إٌّفزح
ػذد عبػبد اٌغٍغبد
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاء أٌٝٚ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّمشٚءح لشاءح صبٔ١خ
ػذد اٌمٛأ ٓ١اٌّظٛد ػٍٙ١ب
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ػذد اٌىٍّبد اٌّمشٚءح
ػذد االعزغٛاثبد
ػذد اٌزمبس٠ش

آيبر
9
19
13
11
1
3
1
1
3
9
1
1
1

حشيزان
9
31
9
1979
9
7
3
3
2
1
1
1
1

تمىس
8
98
33
1979
11
11
3
1
9
7
1
1
3

انمجمىع
11
139
93
39
19
19
7
9
11
19
1
1
3
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