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 اإلالضمت

ٔ نمل اإلاغضض الىُابي الهغاقي هُت  ؤهجؼ ٍَغ غ الؿىت الدشَغ الاهخسابُت  مً الضوعةالثاهُت جٍٓغ

الغابهت وؤؾلٓه للجمُو الؾُما هُئت الغئاؾت في مجلـ الىىاب وال٘خل وألاخؼاب اإلامثلت َُه 

هُت  َػال نً وؾائل ؤلانالم والجهاث ألازغي اإلاؿخُُضة مىه ٌهىص لِؿخمغ مو الؿىت الدشَغ

ؿلٔ  ألاٛو لُىزٔالثالثت في َطلها  غضض ألاصاء ٍو غه للمضٍو  – 5/9/0202مً ةجٍٓغ

8/4/0202. 

غ ؤصاء مجلـ الىىاب للمهام التي جىظ نليها اإلااصة ) ( مً الضؾخىع َػال 62ًخػمً الخٍٓغ

ظلٚ نمل اللجان املخخلُت وصوعها في ؤهجاػ  نً اإلاهام التي ًىحبها نلُه هكامه الضازلي، ٖو

و الٓىاهحن وؤخالتها بلى هُئت الغئاؾت.  مٓترخاث ومشاَع

ض، مً  ٔ نمل اإلاغضض ًٖا زالٛ انخماصه نلى جطمُم بغهامج بصزاٛ زاص إلاهؿُاث بن ٍَغ

 جالفي وؿبت ألازؿاء 
ً
الهمل اإلاىجؼة في حلؿاث املجلـ، نلى صْت وخُاصًت املخغحاث مداوال

ظلٚ باليؿبت للمسؿؿاث  ٌ البُاهاث ٖو التي جٓو في خاٛ ؤلاصزاٛ الُضوي ؤو في خاٛ جَُغ

ض   بىاء نلى اإلاهؿُاث التي ًٓضمها:  اإلاغضض ْانضة بُاهاجه الخاضت ؤوشإالبُاهُت. ْو

بهم في   عاضضوا اإلاغضض الىُابي الهغاقي املخىلىن بضزٛى حلؿاث املجلـ ممً جم جضٍع

.  ماؾؿت مضإع

 الضائغة البرإلااهُت في مجلـ الىىاب. 

 الضائغة ؤلانالمُت في مجلـ الىىاب. 

و الال٘ترووي للمجلـ.  اإلاْى

 الاجطاٛ اإلاباشغ مو لجان املجلـ. 

 ئل ؤلانالم.وؾا

غ في بهؼ بُاهاجه نلى التراٖم في ؤصاء املجلـ بىاء نلى ْانضة البُاهاث التي جم  انخمض الخٍٓغ

بوشائها زطُطا للمغضض بًُت الُٓاؽ الضُْٔ وإقهاع الُغوّ في ألاصاء بحن ٗل شهغ نلى 

 خضه وبحن ٗل زالزت شهىع نلى خضه.
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 أصاء املجلـ

 

 أوال: ملاعهاث 

 الضوعجحنملاعهت بحن  -2
هُت الثالثت في الضوعة الاهخسابُت  عي ألاٛو مً الؿىت الدشَغ ْبل الضزٛى بخُاضُل نمل املجلـ للُطل الدشَغ

عي ألاٛو  ٔ اإلاغضض حضوال ًٓاعن َُه بحن ما ؤهجؼجه الضوعة الاهخسابُت الثالثت في َطلها الدشَغ الغابهت ًػو ٍَغ

ما مبحن في وبحن ما ؤهجؼجه الضوعة الاهخسابُت الغابهت في  هُت الثالثت ٖو عي ألاٛو مً الؿىت الدشَغ َطلها الدشَغ

 اصهاه:
م ) (2 -2حضٛو ْع  

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الموضوع

 + استثنائٌة 889 811 عدد الجلسات

 8:1 :68 قراءة اولى

 869 8:1 قراءة ثانية

 16 889 قوانين مصوت عليها

 88 73 استضافة

 78:78 93173 ساعات العمل 

 682 668 معدل الحضور العام 

 8 6 استجواب

 9 8 اسئلة شفوية

 

 مالخكت:

غي ٗان الاؾخجىاب في الضوعة  هى خحن ان الاؾخجىاب الىخُض في الضوعة الغابهت  واإلاالُت فيالضَام  الثالثت لىٍػ

والاجطاالث.هُئت الانالم  لغئِـ  
 

 الفطلحن ملاعهت بحن  -0

ٔ اإلاغضض الجضٛو الاحي  عي ألاٛو مً الؿىت  الىىاب بحنؤصاء مجلـ  لُٓاعن َُهًػو ٍَغ الُطل الدشَغ

هُت الثالثت في الضوعة الاهخسابُت  الثالثت في الضوعة الاهخسابُت الثالثت وبحن الُطل ألاٛو مً الؿىت الدشَغ

ظٖغ ان هظا الُطل هى الىخُض الظي اهجؼ َُه املجلـ الحالي نمال جُّى َُه نلى نمل  الغابهت، ٍو

عي  ببؿب اإلااغُت.الُطل طاجه مً الضوعة الاهخسابُت  اإلآغعة مً اإلاضة  ألٖثرجمضًض الُطل الدشَغ

ا  الخٓا.ؾىاحي نلى طٖغها  صؾخىٍع
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م )  (2 – 0حضٛو ْع

 الضوعة الغابػت الضوعة الثالثت اإلاىغىع

 حلؿاث مؿخإهُت 6+46 66 غضص الجلؿاث

 64 65 اللغاءة الاولى

 67 65 اللغاءة الثاهُت

 52 60 اللىاهحن الطاصعة

 2 5 الاؾخػافاث

 5 4 جىحُه ؾؤاٌ

 226 205 ؾاغاث الػمل

 287 022 مػضٌ الحػىع الػام

 266( الحػىع 62) (272( الحػىع )05) الجلؿت الاكل خػىعا

 

 املجلـاغلُت زاهُا: ف

ووهني بالُانلُت اهخكام حلؿاث املجلـ وخػىع ألانػاء وجىُُظ ما حاء مً َٓغاث مضعحت في حضٛو 

 الانماٛ ونمل اللجان ومخًحراتها َػال نً ؤصاء هُئت الغئاؾت.

 

 :خػىع ألاغػاء -2

( مً الىكام الضازلي، التي جىحب وشغ يُاباث وخػىع ألانػاء نلى 28نلى الغيم مً وغىح اإلااصة )

و املجلـ وفي اخضي الصحِ، بال ؤن عئاؾت املجلـ، وفي ؾابٓت لم جدطل في الضوعاث الاهخسابُت  مْى

هُت اإلاىطغمت، امخىهذ نً جىُُظ هظه اإلااصة. اط حجبذ يُاباث ألانػاء مً بضاًت هظه الضوع  ة الدشَغ

ٔ اإلاغضض اؾخؿام ان ًدص ي الهضص ؤلاحمالي  غ. ونلى الغيم مً طلٚ َةن ٍَغ ولًاًت بنضاص هظا الخٍٓغ

ٗاهذ الحطُلت إلاهضٛ خػىع  خلهم واخؼابهم ومداَكاتهم. و ت اإلاخًُبحن ٖو ألانػاء للحػىع مً صون مهَغ

هُت ألاٛو مً ا للُطل  ابهت ٖما ماشغ في اصهاه:الغ الاهخسابُت الضوعة  الثالثت مًلؿىت الدشَغ

م )  (2 – 6حضٛو ْع

 مػضٌ الحػىع ) هائب ليل حلؿت ( الشهغ

 ٌ  289.6 اًلى

 ٌ ً الاو  286.2 حشٍغ

ً الثاوي  276.5 حشٍغ

 ٌ  286.5 واهىن الاو

 278.5 واهىن الثاوي 
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 زالي مً الجلؿاث  شباؽ 

 029.5 اطاع

 287 اإلاػضٌ الػام

 

 جفطُل الحػىع  -0

  عي، هى )ٗان مهضٛ الحػىع  ( هائبا وهظا ٌهني ان حلؿاث287الهام لجلؿاث الُطل الدشَغ

 . ( هائبا ٖمهضٛ نام في ٗل حلؿت240ملجلـ حسجل يُاب )ا

 ( 44في الجلؿت ) ش ( 62( هائبا وفي الجلؿت )055سجل انلى مهضٛ خػىع ) 8/6/0202بخاٍع

 ( هائبا.266سجل اْل مهضٛ خػىع ) 29/20/0202 شبخاٍع

 

 املجلـزالثا: حلؿاث 

غ مخابهت ؤصاء مجلـ الىىاب  الؿىت  ألاٛو مًفي الُطل  حلؿت نٓضثلؿذ وؤعبهحن ًخػمً هظا الخٍٓغ

هُت  ش ءالثالثت. ابخضاالدشَغ وألاعبهحن الؿاصؾت ولًاًت الجلؿت 5/9/0202مً الجلؿت ألاولى اإلاىهٓضة بخاٍع

ش  اإلاىهٓضة ً بؿبب  ألٖثر مًهظا الُطل نمل  ْض مضصًظٖغ ان مجلـ الىىاب  ، ومما62/6/0202بخاٍع شهٍغ

ملجلـ الىىاب جىظ ) الهغاقي التيمً الضؾخىع 57 ةنمال باإلااصالُه اعؾاٛ الحٙىمت للمىاػهت الهامت ووضىلها 

هُحن ؤمضهما زماهُت ؤشهغ، ًدضص الىكام الضازلي ُُُٖت اوهٓاصهما، وال ًيخهي  ت بُطلحن حشَغ صوعة اوهٓاص ؾىٍى

 نليها(.َطل الاوهٓاص الظي حهغع َُه اإلاىاػهت الهامت بال بهض اإلاىآَت 

م )  (2 – 4حضٛو ْع

 غضص الجلؿاث الجلؿت -الجلؿت  الشهغ

 ٌ  22 22 - 2 اًلى

ً ٌ  حشٍغ  8 28 - 22 الاو

ً الثاوي  5 اؾخئىاٍ 06+06 – 29 حشٍغ

 ٌ  9 62-04 واهىن الاو

 5 67-60 واهىن الثاوي 

 2 2 شباؽ 

 9 46 -68 اطاع
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ظٖغ ان املجلـ ْض نمل نلى  مااؾخئىاٍ زمان حلؿاث زالٛ هظه ٍو  اصهاه:مبحن في  الضوعة ٖو

 

هُت ألاولى  -2 ً مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ  (.0229\2\29)الجلؿت الؿاصؾت والهشٍغ

هُت الثاهُت  -0  (.0229\22\62)الجلؿت الحاصًه نشغ مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ

هُت الثالثت) -6  (. 0202\22\20الجلؿت الحاصًه نشغ مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ

هُت  الجلؿت الحاصًه نشغ مً الُطل -4  (.0202\22\24الثالثت)ألاٛو للؿىت الدشَغ

هُت الثالثت  -5 ً مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ  (.0202\22\06)الجلؿت الثالثت والهشٍغ

هُت الثالثت  -6  (.0202\2\20)الجلؿت الغابهت والثالزىن مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ

هُت الثالثت الجلؿت الغابهت والثالزىن مً الُطل ألاٛو للؿىت الد -7  (.0202\2\26)شَغ

هُت الثالثت  -8  (.0202\2\26)الجلؿت الخامؿت والثالزىن مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ

 

)جىهٓض  :التي جىظ نلىو الضازلي  مً الىكامالُٓغة زالثا /( 00)اإلااصة مً هظا ًخطح ان املجلـ ْض زالِ 

حلؿاث املجلـ نلى ألاْل ًىمحن في ألاؾبىم ولهُإة الغئاؾت جمضًضها ؤو جدضًضها خؿب الػغوعة( التي 

ش حلؿتهنضلذ بٓغاع املجلـ في  اإلاخػمىت نضص الجلؿاث التي حهٓض  0229/ 26/4الخاؾهت اإلاىهٓضة بخاٍع

ٔ اإلاغضض ان شهغ نٓضث  الثاوي ْضٗاهىن  زالٛ ٗل شهغ بثمان حلؿاث ونلى الغيم مً طلٚ سجل ٍَغ

 .شهغ شباؽ حلؿت فيحهٓض ؤًت  حلؿاث ولمَُه زمـ 

 

 غضص ؾاغاث غمل البرإلاانعابػا: 

ٗان املجمىم النهائي هى ) ٔ اإلاغضض ؾاناث نمل البرإلاان زالٛ هظا الُطل و ( ؾانت ملجمىم 226جابو ٍَغ

بمهضٛ ؾبو ؾاناث نمل ًىمُا. وجىػنذ ؾاناث الهمل نلى  زمؿت نشغ ًىماالجلؿاث ؤي ما ٌهاصٛ 

 الجلؿاث بشٙل مخُاوث ٖما مىضح في الجضٛو اصهاه.

م )  (2 – 5حضٛو ْع

 ؾاغاث الػمل الشهغ

ٌ شهغ   05:24 اًلى

 ٌ ً الاو  28:7 حشٍغ

ً الثاوي  05:08 حشٍغ

 ٌ  24:20 واهىن الاو

 29:8 واهىن الثاوي 

 زالي مً الجلؿاث شباؽ 

 2 اطاع 

 226 املجمىع
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 حضٌو اغماٌ املجلـزامؿا: 

 غضص الفلغاث اإلاىفظة وؾحر اإلاىفظة -2

بدؿب ما ؤنلىه املجلـ في حضاٛو ؤنماٛ الجلؿاث نً َٓغاث ٗل حلؿت، َٓض بلٌ مجمىم الُٓغاث 

ش( 622اإلاهلىت ) بلى ًىم آزغ، ولم ًدؿنى لىا مخابهت ة ( َٓغ 87، َُما عخلذ )ة( َٓغ 024منها ) َٓغة هْى

الُٓغاث اإلاغخلت، لهضم جخابهها في الجلؿاث الالخٓت، ما ٌهني بن املجلـ ًػو في ؤحىضة الجلؿت الىاخضة 

 ما ال حؿخىنبه الجلؿت وما ال ٌؿخؿُو جىُُظه.

م )  (2مسؿـ ْع

 

 حلؿاث ال حضٌو اغماٌ لها -0

للمجلـ  في (مً حضٛو الانماٛ زالَا للىكام الضازلي  45، 44، 00، 28، 26، 22زلذ الجلؿاث  )

 جماعؽ هُإة الغئاؾت اإلاهام ماصجه الخاؾهت الُٓغة ؤوال التي جىظ نلى )
ً
: جىكُم حضٛو ألانماٛ آلاجُت: ؤوال

هه نلى ألانػاء  بالخيؿُٔ مو عئِـ اللجىت اإلاهىُت ؤو ممثليهم مً اللجان لجلؿاث مجلـ الىىاب وجىَػ

 به مشا
ً
ٓا غ وؤنػاء مجلـ الغئاؾت وؤنػاء مجلـ الىػعاء مَغ و ومٓترخاث الٓىاهحن والخٓاٍع َع

ت بصعاج مشغوناث الٓىاهحن اإلآضمت مً الحٙىمت التي ؤنهذ اللجان  اإلاىغىنت للمىاْشت مو مغاناة ؤولٍى

ت وطلٚ ْبل ًىمحن في ألاْل مً نٓض الجلؿت ما لم  ظلٚ اإلاىغىناث اإلاهمت الجاٍع املخخطت صعاؾتها، ٖو

 (ًىظ الضؾخىع نلى ُمَضص ؤزغ

الغئاؾت حضٛو ؤنماٛ مجلـ  هُئتحهض ؤوال التي جىظ نلى ) الُٓغة ن الؿابهت والثالزى اإلااصة َػال نً 

هه او جبلًُه لؤلنػاء ْبل اوهٓاص  الىىاب ألاؾبىعي بالخيؿُٔ مو عئؾاء اللجان املخخطت وجٓىم بخىَػ

 (.الجلؿت ألاولى ألاؾبىنُت بُىمحن نلى ألاْل

 

 

 

 

 

301 

214 

87 

 الفمرات غٌر المنفذة الفمرات المنفذة مجموع الفمرات
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 مضازالث وهلاؽ هظام ألاغػاء -3

ٔ اإلاغضض الىُابي الهغاقي مضازالث وهٓاؽ الىكام  مجلـ الىىاب ا زالٛ الُطل الاٛو  ألنػاءجابو ٍَغ

هُت الثالثت للضوعة  ( لًاًت الجلؿت 0202\9\5الاولى )مً الجلؿت  الاهخسابُت الغابهتمً الؿىت الدشَغ

اٖخماٛ مداغغ الجلؿاث اإلاخبُٓت وجػمىذ ( وطلٚ بؿبب نضم 0202\2\06والثالزحن )الؿاصؾت 

 الاحي:

 ت مً خُث اإلاضازالث وهٓاؽ الىكام  (65)بلًذ اط ٗان الىائب نماع ؾهمت الاٖثر مشاٖع

لُه الىائب َالح خؿً حاؾم  مضازلت، ت وبهضه الىائبت نالُت هطُِ ب  (66الخؼنلي)ٍو مشاٖع

ت.07)  ( مشاٖع

  ت و  ا( هائب92ًٓاعب ) نضصهم مآَض بلٌ الىىاب  مًالاْلمشاٖع

  ت مً خُث اإلاضازالث وهٓاؽ ًٓاعب  الىكام مافي خحن بلٌ نضص الظًً لم جً٘ لهم ؤي مشاٖع

 .ا( هائب262)

  م )ًمً٘ مغاحهت  لؤلنػاءاما جُطُل اإلاضازالث وهٓاؽ الىكام  (9اإلالحٔ ْع
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 اؾدبضاٌ ألاغػاء-4

 مسخلُت ٖما مىضح في اصهاه: ألؾبابمجلـ الىىاب اؾدبضاٛ بهؼ ألانػاء  شهض

م )  (2 – 6حضٛو ْع
 

سها الىائب البضًل الىائب اإلاؿدبضٌ ث  ؾبب الاؾدبضاٌ  الجلؿت وجاٍع

اء خؿحن  كاؾم الاغغجي  2  اشًاٛ مىطب ازغ (0202\9\22) (4) َو

اة الىائب  (0202\9\22) (4) اْباٛ نضهان  ؾُضاء همبش 0  َو

اة الىائب  (0202\20\25) (08) شظع  دمحم خؿحن غلي الػبىصي  3  َو

اة الىائب  (0202\20\25) (08) اًىب ًىؾِ الغبُعي  خؿحن الؼهحري  4  َو

 اشًاٛ مىطب ازغ  (0202\20\25) (08) وهُم نبض املحؿً نمغ  فالح ًىوـ الػِؿاوي  5

اة الىائب  (0202\2\26) (65) دمحم ابغاهُم نلي نِس ى خىحن اللضو  6  َو

اة الىائب  (0202\6\26) (64) شباٛ خؿً عمػان ضُغ هاجي دمحم أعام 7  َو

 اشًاٛ مىطب ازغ  (0202\6\62) (46) غخى عغا هاشم الىائليغبض الاله  8
 

 

خاث -4  جطٍى

م ) ضىث ت ٖما مبحن في اإلالحٔ ْع  (4مجلـ الىىاب نلى مىغىناث مخُْغ
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 ؾتأصاء هُئت الغئازامؿا: 

عي لالُطزالٛ ووهني بإصاء هُئت الغئاؾت جدضًضا، جىاوب انػائها نلى بصاعة الجلؿاث  نً  َػال الدشَغ

ما  ىوازخخمذ بهػالجلؿاث التي حهاْب نلى اصاعتها ؤنػاء الهُئت حمُههم، اط اَخخدذ بهػى  ازغ، ٖو

 صهاه:الجضوال ماشغ في 

م )  (2- 7حضٛو ْع
 

 اإلاغاثغضص  اؾالق الجلؿت افخخاح الجلؿت

 6 دمحم الحلبىس ي دمحم الحلبىس ي

م الىػبي م ال٘هبي خؿً هٍغ  6 خؿً ٍٖغ

 4 بشحر خضاص بشحر خضاص

 9 بشحر خضاص دمحم الحلبىس ي

 0 خؿً ال٘هبي دمحم الحلبىس ي

 7 بشحر خضاص خؿً الىػبي

 2 خؿً ال٘هبي بشحر خضاص
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عي  ألاصاء الدشَغ
 

هُت الغابهت ال بض مً  ْبل اإلاباشغة في نغع املخغحاث الخُطُلُت للُطل ألاٛو مً الؿىت الثالثت للضوعة الدشَغ

هُت التراٖمُت التي نمل نليها املجلـ  ٗاث الدشَغ والثاهُت ألاولى  نجخػمً الٓغاءجحالتي اؾخهغاع الحغ

خا هُت ألاولى ) ثوالخطٍى  ( وبدؿب الاحي:0202/ 62/6( ولًاًت )0228\9\6مً الجلؿت ألاولى للؿىت الدشَغ

269 ألاولى:الٓغاءة   

  205 الثاهُت:الٓغاءة 

94الٓىاهحن اإلاطىث نليها :  

(0) مْع املخؿـٖما مبحن في    
 

 
 

 

 

 

 

 

( ْاهىهأ لم جٛؼ نىض الٓغاءة ألاولى ولم 44)هالخل مً اإلآاعهت بحن نضص الٓغاءاث ألاولى والثاهُت ان هىالٚ 

ذ نليها.62) وؤًػاحهغع للٓغاءة الثاهُت،   ( ْاهىهأ ْغؤث ْغاءة زاهُت ولم حهغص للخطٍى

عي لهظا الُطل َٙان نلى الىدى   الاحي:اما الضوع الدشَغ

 

 

 

 

 

 

 

هُت نلى الىدى  هُت بدؿب شهىع هظه الؿىت الدشَغ ٗاث الدشَغ  الاحي:حاءث الحغ

ٗان  (27)ٗان شهغ اطاع هى ألاٖثر َانلُت مً خُث الٓىاهحن اإلاطىث نليها َٓض بلًذ  - ْاهىها في خحن 

 .َٓـ ( ْىاهحن5)شهغ ؤًلٛى ألاْل َانلُت َٓض بلًذ نضص الٓىاهحن اإلاطىث نليها 

ٗانَانلُت مً خُث  ألاٖثر والاْلاما الشهىع  -  (04)ْغاءاجه بلٌ نضص  اًلٛى َٓضشهغ  الٓغاءاث ألاولى 

ً الثاوي َٓض ْغؤ َُه ْاهىها واخضا َٓـ ٗان ألاْل هى شهغ حشٍغ  .ْاهىن في خحن 

 المصوت علٌها 

 المراءة األولى 

 المراءة الثانٌة 

94 

169 

125 

 المراءه األولى 

 المراءة الثانٌة 

 الموانٌن المصوت علٌها 

64 

67 

53 
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بلٌ نضص  اًلٛى َٓضٗان شهغ  الٓغاءاث الثاهُتألاٖثر والاْل َانلُت مً خُث  ٗاهذ الشهىع في خحن  -

ٗاهىن الثاوي َٓض بلٌ  (28)ْغاءاجه  ٗان ألاْل هى شهغ   ـ ( ْغاءاث 6َٓ)ْاهىن في خحن 

 

و ْىاهحن ْغاءة 7بٓغاءة ) (26، 5في خحن جمحزث الجلؿاث ) - ألاولى مً  ًجهلهما باإلاغجبتمما  ؤولى،( مشاَع

 بطاالثاهُت للٓىاهحن  للٓغاءة( بخدُٓٓها انلى نضص مغاث اهجاػ 27بِىما حاءث الجلؿت ) الجلؿاث.بحن 

ذ نلى الٓىاهحن خُث جم َيها 42ٖما خٓٓذ الجلؿت ) ْىاهحن.( 6ْغؤث َيها ) ( انلى نضص اإلاغاث الخطٍى

ذ نلى )  .ْىاهحن( 5الخطٍى

 

ٗاهذ ٗلها  ؤلاشاعةججضع  و ْىاهحنان حمُو الٓىاهحن اإلاطىث نليها  ما مبحن مٓ (6باؾخثىاء ) مشاَع ترخاث ٖو

 : في الجضٛو ؤصهاه

 

 

م )  (2 – 8حضٛو ْع

 ملترخاث اللىاهحن 

اكُت لالغخماص عكم )ملترح  0227( لؿىت 78كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن الهُأة الػغ  

  .0222( لؿىت 37ملترح كاهىن حػضًل ولُت الشغؾت عكم )

 ملترح كاهىن الػمان الطحي 

 ملترح كاهىن مػاصلت الشهاصاث والضعحاث الػلمُت الػغبُت والاحىبُت

اغُت الىؾىُت  ملترح كاهىن الاجداصاث الٍغ

2969( لؿىت 285ملترح كاهىن الخػضًل الثالث للاهىن هلابت املحاؾبحن واإلاضكلحن عكم )  
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 أوال: ملاعهاث في مجاٌ جطيُف اللىاهحن

ٔ اإلاغضض الىُابي في جطيُِ الٓىاهحن التي ًطىث نليها املجلـ في حلؿاجت زالٛ  الُطل الاٛو  انخمض ٍَغ

و  هُت الثالثت للضوعجحن الاهخسابِخحن الثالثت والغابهت بدؿب وقُُتها والًغع مً الدشَغ مً الؿىت الدشَغ

بها في املخؿـ  م )وجم جبٍى  :(6ْع

 

هُت اما جُطُل الٓىاهحن التي ضىث نلي ها املجلـ زالٛ الُطل ألاٛو للؿىت الثالثت مً الضوعة الدشَغ

 .(6، 0، 2الغابهت َُمً٘ مغاحهتها في اإلاالخٔ )

ٔ اإلاغضض نضص اإلاىاص التي جػمنها ٗل ْاهىن  مالخكت: مجلـ الىىاب في صوعجه الحالُت  ضىث نلُهجابو ٍَغ

اعنها بهضص اإلاىاص التي ضىث  مافي صوعجه الاهخسابُت  نليها املجلـْو  :اصهاهالجضٛو مبحن في  الثالثت ٖو

م  ٖما مبحن فيجُاضُل الٓىاهحن ونضص مىاصها زالٛ الضوعجحن الثالثت والغابهت اما   -  (8)اإلالحٔ ْع

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

 الموانٌن التنظٌمٌة

 المعاهدات واالتفالٌات

 الغاء الموانٌن

 التعدٌل على لانون

19 

5 

3 

5 

14 

32 

0 

7 

 الدورة الرابعة

 الدورة الثالثة
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م )  (2– 9حضٛو ْع

  تالضوعة الغابه  الضوعة الثالثت 

 نضص اإلاىاص  نضص الٓىاهحن  نضص اإلاىاص  نضص الٓىاهحن 

0 2 66 0 

8 0 0 6 

2 20 0 4 

0 6 0 6 

2 26 0 8 

2 62 2 22 

2 8 2 20 

2 58 2 26 

4 25 2 26 

2 7 2 00 

2 02 0 65 

2 00 2 44 

0 28 2 52 

2 27 2 69 

2 52   

2 9   

2 6   

2 26   
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الهضص ال٘لي 

 للٓىاهحن 

الهضص ال٘لي 

 للمىاص

الهضص ال٘لي 

 للٓىاهحن

ال٘لي الهضص 

 للمىاص

62 404 56 424 

 

 

 

 

 لجان املجلـ

 

 

 غمل اللجانأوال: 

الىكام الضازلي ملجلـ الىىاب نلى ؤن ًٙىن )حشٙل اللجان الضائمت في ؤٛو حلؿت ٌهٓضها  مً 69اإلااصة هطذ 

غاعى في حشُ٘لها عيبت الهػى وازخطاضه وزبرجه( ونلى الغيم مً بْغاع  املجلـ بهض بْغاع الىكام الضازلي ٍو

ش  لجىت جخىلى حهضًله، يحر  حشُ٘له ض، به05/9/0228الىكام الضازلي للمجلـ في الجلؿت الثاهُت اإلاىهٓضة بخاٍع

 :ان الهضًض مً اللجان لم ج٘خمل بشٙلها النهائي َػال نً وحىص الحاالث الاجُت

ذ غلى اللجان -2  الخطٍى

عي ألاٛو  حلؿخهضىث مجلـ الىىاب الهغاقي في  هُت ألاولى مً الُطل الدشَغ الثاهُت نشغة مً الؿىت الدشَغ

ش ) و ؤنػاء املجلـ نليها بدؿب 22/22/0228اإلاىهٓضة بخاٍع م ( نلى حشُ٘ل اللجان وجىَػ  .(6)اإلالحٔ ْع

 

 بحن اللجان الاغػاءجىلل  -0

ٔ نمل اإلاغضض وحىص ألانػاء في اللجان وجىٓالتهم بُنها َىحض ان الهضًض مً ألانػاء الظًً جم  جابو ٍَغ

ذ نليهم في لجان مدضصة ْض  ذ املجلـ بدؿب اإلااصة  بلى لجان ؤزغي صون  ااهخٓلى الخطٍى وهظا ٌهض  (70)جطٍى

م )مسالُا للىكام الضازلي للمجلـ ٖما ماشغ في   .(7اإلالحٔ ْع

 الخىغاع -3

 ٖما مبحن في الجضٛو الخالي: في ؤٖثر مً لجىت( 9نضصهم )لبهػإؾماء الىىاب اط بلٌ  ج٘غاع وحىص

م )  (2 –22حضٛو ْع

 اللجىت اإلاىغعة  اللجىت الحالُت  اؾم الىائب  ث

 الشهضاء والطحاًا الٓاهىهُت ضائب زضع هاًف  2

 الشهضاء والطحاًا خّٓى الاوؿان    كص ي غباؽ دمحم خؿحن  0

اٍ والشاون الضًيُت  التربُت ؾػاص حباع دمحم 3  الاْو
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اٍ والشاون الضًيُت  الاْخطاص والاؾدثماع  ماػن غبض اإلاىػم حمػه 4  الاْو

اٍ والشاون الضًيُت  الاْخطاص والاؾدثماع  هىفل شٍغف حىصه  5  الاْو

اٍ والشاون الضًيُت  التربُت هىشُاع كغصاؽ ًلضا  6  الاْو

اٍ والشاون الضًيُت  الاْخطاص والاؾدثماع  مُثاق ابغاهُم فُطل  7  الاْو

اٍ والشاون الضًيُت  الاجطاالث وانالم  اؾىان ؾالم ضاصق  8  الاْو

دان خىه اًىب  9 اٍ والشاون الضًيُت  الهالْاث الخاعحُت  ٍع  الاْو

 

 

 

 أغػاء ؾحر مىحىصًً -4

ت مىػنحن نلىا ( هىاب َػال نً هائب واخض بال لجىت 6بلٌ نضصهم ) اللجان نػاء لم ًاصوا الُمحن الضؾخىٍع

 ٖما في الجضٛو الخالي:

م )  (2 –22حضٛو ْع

 اللجىت اؾم الىائب ث

غ البرإلااوي خُضع حىاص واظم الػباصي 2  ماؾؿاث املجخمو اإلاضوي والخؿٍى

 الاؾتراجُجيمغاْبت جىُُظ البرهامج الحٙىمي والخسؿُـ  هىعي وامل دمحم خؿً اإلااليي 0

 الثٓاَت والانالم والؿُاخت والازاع عاوان ؾػُض غلي عغىان الػبُضي 3

  اؾػض غبض الامحر الػُضاوي 4

 

 هىاب بال لجان  -5

ٛ ٖما مىضح  (22بلٌ نضصهم )  الخالي: في الجضو

م )  (2 –20حضٛو ْع

 اؾم الىائب ث اؾم الىائب ث

 إلاُاء شاوي َىجان 6 َاعوّ هالٛ حمهت 2

 دمحم ابغاهُم نلي 7 َُداننضهان  0

 دمحم خؿحن شظع 8 اًىب ًىؾِ اؾمانُل 3

 اؾهض نبض الامحر 9 خؿحن زػحر نباؽ 4

م ًىوـ 22 زالض مخهب ًاؾحن 5  نبض الٍ٘غ

 

 عئاؾت اللجان -6

لبضاًت  تؤًام جالُمً الىكام لضازلي ملجلـ الىىاب نلى ؤن )جيخسب ٗل لجىت زالٛ زالزت  (74)هطذ اإلااصة: 

، وطلٚ باأليلبُت لهضص 
ً
مً انهاء  مالغي ؤنػائها( ونلىحشُ٘لها مً بحن ؤنػائها عئِؿا وهائبا للغئِـ ومٓغعا
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هُت الثالثت املجلـ الُطل ، يحر ان الهضًض مً اللجان ماجؼاٛ صون عئِـ ؤو مٓغع او الاٛو مً الؿىت الدشَغ

ٔ ازغ جدضًث في ًىم  م )و  (06/4/0202)هائب للغئِـ نلى َو  :(4ٖما مبحن في مسؿـ ْع

 

 

 

 اللجان يحر اإلا٘خملت: الاحي ًىضحوالجضٛو 

م )  (2 –20حضٛو ْع

 الىلظ  الىىاب غضص اللجان ؾحر  اإلاىخملت

 بال هائب  27 التربُت 

غ البرإلااوي   بال هائب ومٓغع  7 مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي والخؿٍى

 بال هائب ومٓغع  22 احخثار البػث 

 بال مٓغع  5 الثلافت والؿُاخت والازاع 

 

 حضٛو ًبحن نضص اللجان التي ًٙىن َيها ألانػاء بهضص ػوجي زالَا للىكام الضازلي  -7

م )  (2 –24حضٛو ْع

 ألاغػاءغضص   اللجىت

 04 الىفـ والؿاكت والثرواث الؿبُػُت

 24 الؼعاغت واإلاُاه والاهىاع

 8 بئكلُمالاكالُم واملحافظاث ؾحر اإلاىخظمت 

 28 اللاهىهُت

 22 الخػلُم الػالي والبدث الػلمي

 02 الخاعحُتالػالكاث 

ً  22 الػمل والشؤون الاحخماغُت والهجغة واإلاهجٍغ

 20 الاجطاالث والاغالم

 24 اإلاغأة والاؾغة والؿفىلت

 بال رئٌس 

 بال نائب 

 بال ممرر

 بال رئٌس بال ممرر بال نائب 

0 

3 

3 

0 

 رئاسة اللجان 
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اكبت جىفُظ البرهامج الحىىمي والخسؿُـ الاؾتراجُجي  24 مغ

 22 احخثار البػث 

 

 

 

 

 

 

ػُتزاهُا:   غمل اللجان مً خُث الحغواث الدشَغ

و واإلآترخاث التي ؤهجؼث َيها الٓغاءاث  غ عؾما بُاهُا باإلاشاَع هُت اَغص الخٍٓغ نلى ضهُض الُهالُاث الدشَغ

ض جبحن الاحي:، ألاولى والثاهُت مطىُت بدؿب اللجان التي ْضمذ مؿىصتها  ْو

 ( ْاهىها ْغاءة ؤولى و 62جم زالٛ هظا الُطل ْغاءة )(64)  ْاهىها ْغاءة زاهُت واإلآضمت مً لجىت

 الهالْاث الخاعحُت.

  ( ْىاهحن ْغاءة زاهُت.6( ْىاهحن ْغاءة ؤولى و )7ْضمذ )اللجىت اإلاالُت َٓض اما 

 اٍ والشاون الضًيُت،  اللجان ألاْل مً خُث الٓغاءاث للٓىاهحن )الاجطاالث والانالم، ألاْو

 ججىُُظ البرهاممجخمو مضوي، الشهضاء والطحاًا، مغاْبت  ماؾؿاثوالاؾغة والؿُىلت،  اإلاغؤة

 الحٙىمي(.

اغت، الجزاهت، الترب ت )اإلاطالحت والهشائغ، الشباب والٍغ ُت، اما اللجان الاجُت لم جً٘ لها ؤي مشاٖع

م ) تيحر اإلاىخكمألاْالُم واملحاَكاث   (:5بةْلُم(. ٖما في املخؿـ ْع
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 الخدمات واالعمار 

 العمل والشؤون االجتماعية 

 الشهداء والضحايا 

 مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 

 حقوق االنسان 

 المراة واالسرة والطفولة 

 األوقاف والشؤون الدينية 

 االتصاالت واالعالم 

 القراءات الثانية  

 القراءات األولى  

 

 الاحي:اما غلى ضػُض اللىاهحن الطاصعة فلض جػمً 

( ْاهىها زم جليها اإلاالُت 22( ْاهىها وجليها لجىت الصحت والبِئت ْضمذ )60ْضمذ لجىت الهالْاث الخاعحُت )

 .ْىاهحن (6)

  ْىاهحن َٓـ (4)ْضمذوالاهىاع( َٓض والؼعانت واإلاُاه ، والضَام )الامًاما اللجان. 

  الشهضاء والطحاًا، خّٓى الاوؿان، والاؾغة والؿُىلت اإلاغؤةت، والؿاْ )الىُـْضمذ اللجان ،

اغت(الشباب  ،الهمل والشاون الاحخمانُت ما مبحن .َٓـ واخضاْاهىها  والٍغ م  ٖو َُاملخؿـ ْع

(6.) 

 اٍ والشاون  ،)الاجطاالجىالانالمؤي ْاهىن  اللجان الاجُتلم جٓضم اإلاطالحت  الضًيُت،ألاْو

ألاْالُم واملحاَكاث الًحر ، التربُت، الجزاهت، جىُُظ البرهامج الحٙىمي مغاْبت، والهشائغ

 .(بةْلُممىخكمت 
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 املجلـ.لم جضعج الٓىاهحن الخاضت باللجىت الٓاهىهُت بٙىنها مسخطت بجمُو الٓىاهحن التي جٓغؤ في : مالخظت

م )  (6مسؿـ ْع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احخماغاث اللجان زالثا: 

ٔ اإلاغضض الاحي:، جىتل لى ضهُض نضص الاحخماناث اإلاهٓىصة مً ْبل ٗلن  الخل ٍَغ

  عي والهشائغ( لماإلاطالحت لجىت )ان  .حهٓض ؤي احخمام زالٛ الُطل الدشَغ

  جليها لجىت  م( احخماناته42نٓضث ) الاحخماناث َٓضخُث  اوهٓاصا مًٗاهذ اللجىت اإلاالُت ألاٖثر

 .ااحخمان (02مً خُث الاحخماناث َٓض نٓضث )جزاهت ال

 ( ماؾؿاث املجخمو ، مغاْبت وجىُُظ البرهامج الحٙىمينٓضث اللجان الاجُت احخمانا واخضا َٓـ

 (.الؼعانت واإلاُاه والاهىاع، اإلاضوي

  الخهلُم بةْلُم، ألاْالُم واملحاَكاث الًحر مىخكمت )َٓـ  ثاحخمانا زالرَُما نٓضث اللجان الاجُت

 (.الثٓاَت والانالم، الهالي

 النفط والطالة 

 الثمافة واالعالم 

 الزراعة والمٌاه 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 االمن والدفاع 

 العاللات الخارجٌة 

 الصحة والبٌئة 

 األلالٌم والمحافظات 

 المالٌة 

 التربٌة 

 النزاهه 

 االلتصاد واالستثمار 

 المانونٌة 

 الشباب والرٌاضة 

 المصالحة والعشائر 

 مؤسسات المجتمع المدنً 

 الخدمات واالعمار 

 العمل والشؤون االجتماعٌة 

 الشهداء والضحاٌا 

 مرالبة تنفٌذ البرنامج الحكومً 

 حموق االنسان 

 المراة واالسرة والطفولة 

 األولاف والشؤون الدٌنٌة 

 االتصاالت واالعالم 

1 

2 

4 

2 

4 

32 

11 

6 

3 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 القوانين الصادرة  
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 ما مىضح في املخؿؿ م )اما بُٓت اللجان َٓض جُاوث نملها في نٓض الاحخماناث ٖو  :(7ْغ
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 المالٌة 

 التربٌة 

 النزاهه 
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 المانونٌة 

 الشباب والرٌاضة 

 المصالحة والعشائر 

 مؤسسات المجتمع المدنً 

 الخدمات واالعمار 

 العمل والشؤون االجتماعٌة 

 الشهداء والضحاٌا 

 مرالبة تنفٌذ البرنامج الحكومً 

 حموق االنسان 

 المراة واالسرة والطفولة 

 األولاف والشؤون الدٌنٌة 

 االتصاالت واالعالم 
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 اجتماعات اللجان  

 اجتماعات اللجان  
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 الضوع الغكابي

 

ابُت مً زالٛ جىحُ ؾلؿخهماعؽ مجلـ الىىاب زالٛ هظا الُطل  زمؿت اؾئلت واؾخػاَت واخضة ه الْغ

 .واخض َٓـ واؾخجىاب

 الشفهُت ألاؾئلت -2

 :واإلاؿائلالجضٛو الخالي ًىضح ألاؾئلت اإلاىحهت مً ؾالب الؿااٛ 

م )  (2 –25حضٛو ْع

ش الجلؿت  الىظ  اإلاؿائل الؿؤاٌ  عكم وجاٍع

غ اإلاالُت +  دمحم الضعاجي  8/9/0202( 3) غ وٍػ وٍػ

 الخسؿُـ

ت الاضالخاث  خٛى نضم التزام الحٙىمت بخٓضًم وْع

ًىما التي هظ نليها ْاهىن  62الاْخطاصًت زالٛ مضة 

في اإلااصة الؿابهت  0202الاْتراع املحلي والخاعجي لهام 

ش  مىه نلما ؤن مجلـ الىىاب ضىث نلى الٓاهىن بخاٍع

04/6/0202. 

غ الهمل والشاون  هضي سجاص  20/22/0202( 22) وٍػ

 الاحخمانُت

ت خٛى احغاءاث  الىػاعة للمداَكت نلى امىاٛ الشٖغ

ت التي  و الهٓاٍع الىؾىُت لالؾدثماعاث الؿُاخُت واإلاشاَع

 .باإلائت 66ٌؿهم ضىضّو جٓانض وغمان الهماٛ َيها بيؿبت 

 

البىٚ ل مداَ َالح ؾاعي  00/22/0202( 03)

ؼي   اإلاٖغ

 

عئِـ مجلـ  ٗاقم نؿُت  03/22/0202( 03)

 الخضمت الاجداصي 

نً الالُت التي ًدبهها مجلـ الخضمت اؾخُؿغ َُه 

الاجداصي في حهُحن اإلاضعاء الهامُحن وجيؿِب اإلاىقُحن 

الجضص مً وػاعاث ازغي والشغوؽ والػىابـ التي وغهذ 

 .لػمان جمثُل حمُو مٙىهاث الشهب الهغاقي

عئِـ ماؾؿت  مثنى امحن 06/2/0202( 37)

 السجىاء الؿُاؾُحن

ضحاًا خلبجت بٓاهىن خٛى اؾباب نضم شمٛى اهالي 

السجىاء الؿُاؾُحن اؾىة بباقي سجىاء الىكام الؿابٔ 

داء.  ومدخجؼي َع
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 االستضافة -6

ابي ملجلـ  بطا لم جظٖغ اًت ماصة مً مىاص  اطالىىاب حاػ لىا ان وهض حلؿاث الاؾخػاَت غمً الجهض الْغ

 :ٗاهذ نلى الىدى الاحي الاؾخػاَت َٓضالضازلي لٙلمتالضؾخىع َػال نً الىكام 

 

م )  (2 –26حضٛو ْع

ش والجلؿت  اإلاىغىع  الاؾخػافت   الخاٍع

غ الخػلُم الػالي والبدث  وٍػ

 الػلمي 

إلاىاْشت جىؾُو اإلآانض الضعاؾُت 

 للضعاؾاث الهلُا

(06 )00/22/0202 

 

 

 اؾخجىاب ألاغػاء -3

 واخض َٓـ ٖما ٗىضح في الجضٛو الخالي: باؾخجىاجسلل هظا الُطل 

 

م )  (2 -27حضٛو ْع

ش والجلؿت  اإلاىغىع  الاؾخجىاب   الخاٍع

عئِـ هُئت الاغالم 

 والاجطاالث

بسطىص الىػعاء  الاجطاالث ملجلـجػلُل هُئت  بشإن

الهاجِ الىٓاٛ ونضم الالتزام ببىىص خماًت  ججضًض نٓىص

 اإلاؿتهلٚ.

(69( )6/6/0202) 

 

 

افلت  ظهغ ان املجلـ كض ضىث بػضم اللىاغت غلى أحىبت عئِـ هُئت الاغالم والاجطاالث وجمذ اإلاى ٍو

 وألاعبػحن.الجلؿت الخامؿتغلى سحب الثلت مىه في 
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 الغضض الخاص ومسالفاث املجلـ

 

 عضض زاص أوال: 

تها املحضص واإلاهلً في حضٛو الانماٛ مً بضاًت  -2 لم جىهٓض ؤي حلؿت مً حلؿاث املجلـ في ْو

ٗاهذ الجلؿاث الاْغب الى مىنضها هي  غ خُث  نمل املجلـ الى ياًت انضاص الخٍٓغ

ذ املحضص لها (2,0,6,4,6,7,22,20,25)  بؿانت.. اط اوهٓضث بهض الْى

ت وهم ٗل مً  ؤعبوم جإصًت هائبا لهض 605مجلـ الىىاب ٌهمل ب  ٛما ًؼا -0 هىاب الُمحن الضؾخىٍع

ٗان ؾهُض( ٗامل اإلاالٙي، اؾهض الهُضاوي،خُضع الهباصي، عا  .)هىعي 

 .حلؿت مً بضاًت نمل املجلـ الى الان ألًتفي خػىعهم  ال٘لي املجلـؤنػاء لم ً٘خمل نضص  -3

 .حضٛو الانماٛ الظي ٌهض مً ْبل هُئت الغئاؾت ً( م26,22,28,00,44,45زلذ الجلؿاث ) -4

 اؾخمغاع زلى بهؼ اللجان مً وحىص الغحاٛ ٖما في لجىت اإلاغؤة وألاؾغة والؿُىلت،  -5

غ مسالُا بظلٚ  ( حلؿت ختى9لم ًيشغ مجلـ الىىاب الهغاقي مداغغ ) -6 مىنض انضاص الخٍٓغ

 الضازلي. هكامه

ش نٓض مجلـ الىىاب زالر حلؿاث  في طاث الُىم بخ -7 .زالَا للىكام الضازلي  07/22/0202اٍع

 للمجلـ  في ماصجه الخاؾهت ؤوال منها  التي جىظ نلى )جماعؽ هُإة الغئاؾت اإلاهام 
ً
:  آلاجُت: ؤوال

جىكُم حضٛو ألانماٛ بالخيؿُٔ مو عئِـ اللجىت اإلاهىُت ؤو ممثليهم مً اللجان لجلؿاث مجلـ 

هه نلى ألانػاء وؤنػاء مجلـ الغ  و الىىاب وجىَػ  به مشاَع
ً
ٓا ئاؾت وؤنػاء مجلـ الىػعاء مَغ

ت بصعاج مشغوناث الٓىاهحن  غ اإلاىغىنت للمىاْشت مو مغاناة ؤولٍى ومٓترخاث الٓىاهحن والخٓاٍع

ت  ظلٚ اإلاىغىناث اإلاهمت الجاٍع اإلآضمت مً الحٙىمت التي ؤنهذ اللجان املخخطت صعاؾتها، ٖو

ًىظ الضؾخىع نلى ُمَضص ؤزغ.(  وماصجه وطلٚ ْبل ًىمحن في ألاْل مً نٓض الجلؿت ما لم 

الغئاؾت حضٛو ؤنماٛ مجلـ الىىاب ألاؾبىعي  هُئتالتي جىظ نلى )حهض والثالزىن ؤوالالؿابهت 

هه او جبلًُه لؤلنػاء ْبل اوهٓاص  الجلؿت بالخيؿُٔ مو عئؾاء اللجان املخخطت وجٓىم بخىَػ

 (.ألاولى ألاؾبىنُت بُىمحن نلى ألاْل

 اإلاهخمضةؤنػاء اللجان  بحن ؤؾماءاَْغ عضضها 0202\4\06بدؿب ازغ جدضًث في اللجان  -8

و  اإلايشىعة فيبدؿب الخدضًث وبحن ؤؾماء ؤنػاء اللجان   .مجلـ الىىابمْى

( بِىما الهضص 645ًٙىن َيها نضص ألانػاء ) 0202\ 4\06بدؿب ازغ جدضًث  اإلايشىعةاللجان  -9

 .0228( بدؿب اهخساباث مجلـ الىىاب ؾىه 609) لؤلنػاءال٘لي 

: جىهٓضالُٓغة زالثا منها التي جىظ نلى ) 00زالِ املجلـ هكامه الضازلي في ماصجه  -22
ً
 زالثا

حلؿاث املجلـ نلى ألاْل ًىمحن في ألاؾبىم ولهُإة الغئاؾت جمضًضها ؤو جدضًضها خؿب 
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ش الخاؾهت اإلاحلؿتهالػغوعة.( التي نضلذ بٓغاع املجلـ في  اإلاخػمىت  0229/ 26/4ىهٓضة بخاٍع

 ٔ نضص الجلؿاث التي حهٓض زالٛ ٗل شهغ بثمان حلؿاث ونلى الغيم مً طلٚ سجل ٍَغ

ٗاهىن   .شهغ شباؽ حلؿت فيحهٓض ؤًت  حلؿاث ولمنٓضث َُه زمـ  الثاوي ْضاإلاغضض ان شهغ 

 

 مسالفاث مؿخمغة زاهُا: 

ٔ اإلاىضض نضم مهالجت مجلـ الىىاب  غ سجل ٍَغ للمسالُاث آلاجُت نلى الغيم مً الخىبُه بليها في جٓاٍع

 اإلاغضض الؿابٓت.

و ألانػاء نلى اللجان البرإلااهُت مً صون مدضصاث واضحت َهلى الغيم مً ؤن  : اؾخمغاع نملُت جىَػ
ً
اوال

ال  مً الىكام الضازلي جىظ نلى:)جخٙىن ٗل  لجىت مً اللجان الضائمت مً نضص مً ألانػاء (76)اإلااصة    

ل عئِـ املجلـ بةغاَت  ض نً واخض ونشغون نػىا( وجسٍى ًٓل نضصهم نً ؾبهت ؤنػاء وال ًٍؼ

ً ٖما وعص في الجلؿت  هُت ألاولى يحر اهىا هجض بإن بهؼ  (20)نػٍى مً الُطل ألاٛو للؿىت الدشَغ

 بِىما البهؼ آلازغ لم ً٘خمل الحض ألاصوى مً نضص ألانػاء ٖما في05اللجان َيها )
ً
لجان الشباب  ( هائبا

اغت   انػاء َٓـ.(5)الؿُاخت والازاع الثٓاَتوالانالم و انػاء َٓـ و  (5)والٍغ

هه   نلى اللجان الضائمت في املجلـ. ( هائب22)زاهُا: اؾخمغاع مسالُت املجلـ هكامه الضازلي بهضم جىَػ

: اؾخمغاع زلى لجان )
ً
غ البهث،احخثار زالثا البرإلااوي( مً وحىص هائبا ماؾؿاث املجخمو اإلاضوي والخؿٍى

 للغئِـ َػال نً مٓغع اللجىت.

هه الغؾمي، للخًُحراث التي جم  عابها: اؾخمغاع املجلـ بهضم جػمحن هكامه الضازلي اإلايشىع نلى مْى

ذ نليها مً ْبله.  الخطٍى

: 28زامؿا: اؾخمغاع مسالُت هُئت الغئاؾت للماصة )
ً
ًيشغ ( مً الىكام الضازلي للمجلـ التي جىظ:)ؤوال

الصحِ(. بط لم ًيشغ ؤؾماء ألانػاء اإلاخًُبحن في  وإخضيالحػىع والًُاب في وشغة املجلـ الانخُاصًت 

 وشغة املجلـ او اخضي الصحِ.

: اؾخمغاع اَخٓاع الىكام الضازلي في ماصجه 
ً
ذ صازل اللجان التي  (75)ؾابها لآللُت التي جػبـ الخطٍى

ما هى واضح 28-8جخٙىن مً ؤنػاء نضصهم ػوحُا مثل ) ُُُت الترحُذ في خاٛ حؿاوي اإلاطىجحن، ٖو ( ٖو

 في الجضٛو آلاحي.

ذ نلى خؿاباجه الخخامُت في مسالُت "مؿخمغة" للماصة ) زامىا: ( مً الىكام 246اؾخمغاع املجلـ بهضم الخطٍى

هغع نلى )لتي جىظ نلى الضازلي ا  هُئتًٓىم الٓؿم اإلاالي في املجلـ بةنضاص الحؿاباث الخخامُت للمجلـ، َو

 بظلٚ للمجلـ للمطاصْت نلُه
ً
غا و اللجىت جٍٓغ  .(الغئاؾت للمىآَت نلُه وإخالخه بلى لجىت الشاون اإلاالُت، وجَغ
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 : اإلالخظ الػضصي لػمل املجلـ

ٌ  الػىىان ٌ  اًلى ً الاو ً  حشٍغ واهىن  الثاويحشٍغ

 ٌ  الاو

واهىن 

 الثاوي

 املجمىع اطاع شباؽ

+اؾخإهاٍ 8 22 الجلؿاث

حلؿت 

 (مغجحن22)

+اؾخإهاٍ 5

 (06حلؿت )

9 5 +

اؾخإهاٍ 

( 64حلؿت )

مغجحن 

وحلؿت 

( مغة 65)

 واخضة

2 9 46 

 622 52 2 62 65 62 56 70 مجمىع الفلغاث

 024 66 2 28 52 28 62 62 الفلغاث اإلاىفظه

 الفلغاث ؾحر 

 اإلاىفظة

22 00 20 25 26 2 24 87 

اللىاهحن 

اإلالغوءة كغاءة 

 اولى

04 29 2 22 5 2 4 64 

اللىاهحن 

اإلالغوءة كغاءة 

 زاهُت

28 25 8 26 6 2 7 67 

اللىاهحن 

 اإلاطىث غليها

4 22 5 22 5 2 27 56 

 2 2 2 2 2 2 2  الاؾخػافاث

البُاهاث 

 اإلالغوءة

2 2 2 2 2 2 8 20 

ذ  الخطٍى

 الضازلي

0 2 2 5 2 2 5 24 

 2 2 2 2 2 2 2 2 الاؾخجىاباث

غ  8 2 2 2 2 2 2 6 الخلاٍع
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 5 2 2 2 2 0 2 2 ؾؤاٌ شفهي

 اإلاالخٔ

م ) ( الٓىاهحن الخىكُمُت2ملحٔ ْع  
 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص اإلاىاص 

 مشغوع كاهىن هلابت الخمٍغؼ 8 0

( 5الاؾالمُت عكم )كاهىن ؾامغاء غاضمت الػغاق للحػاعة  25 6

 0228لؿىت 

 كاهىن الػمان الطحي 27 44

 كاهىن مػاصلت الشهاصاث والضعحاث الػلمُت الػغبُت والاحىبُت 27 26

 باهخساباث مجلـ الىىا 28 

ت 02 65  كاهىن ولُت اللىة الجٍى

ل العجؼ اإلاالي 00 20  كاهىن جمٍى

ل هفلاث اهخساباث مجلـ  62 0  الىىابكاهىن جسطُظ وجمٍى

اغُت الىؾىُت 65 65  كاهىن الاجداصاث الٍغ

ضًاث 68 9  كاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

 كاهىن املحىمت الاجداصًت الػلُا 42 

مشغوع كاهىن الحلىق الخلاغضًت للمخىفحن مً مىدؿبي وػاعة  42 

ت في وػاعة  الصحت مً طوي  اإلاهً الؿبُت والصحُت والاصاٍع

 هىعوهاالصحت هدُجت الخطضي لفاًغوؽ 

 مشغوع كاهىن مىاحهت حائدت هىعوها 40 6

ت الػغاق  46 69 مشغوع كاهىن اإلاىاػهت الػامت الاجداصًت لجمهىٍع

 . 0202للؿىت اإلاالُت 
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م )  ( الخهضًل نلى الٓىاهحن0ملحٔ ْع

 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص اإلاىاص 

اكُت لالغخماص عكم ملترح كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن الهُأة  26  الػغ

 0227( لؿىت 78)

  0222( لؿىت 37ملترح كاهىن حػضًل ولُت الشغؾت عكم ) 26 0

مشغوع كاهىن الخػضًل الثاوي للاهىن الخضعج الؿبي البُؿغي عكم  67 4

 2982( لؿىت 236)

ملترح كاهىن الخػضًل الثالث للاهىن هلابت املحاؾبحن واإلاضكلحن   42 0

 2969( لؿىت 285عكم )

 2982( لؿىت 89مشغوع كاهىن حػضًل كاهىن الصحت الػامت عكم ) 42 0

مشغوع كاهىن الخػضًل الاٌو للاهىن ضىضوق صغم الاكؿام  40 4

( لؿىت 7الضازلُت في وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي عكم )

0220 

مً كاهىن  0225لؿىت  32كاهىن الخػضًل الاٌو )الامغ عكم  45 8

 الاجداصًتاملحىمت 

 

م ملحٔ   ثجُاُْاوالا ثاإلاهاهضا (6)ْع

 اللاهىن الطاصع  عكم الجلؿت  غضص اإلاىاص 

ت الػغاق الى اجفاكُت مُىاماجا بشأن الؼئبم 6 0  كاهىن اهػمام حمهىٍع

ت الػغاق الى اجفاكُت باَعـ اإلالحم باجفاكُت الامم  7 0 كاهىن اهػمام حمهىٍع

ت لخؿُحر اإلاىار   2990لػام  اإلاخدضة الاؾاٍع

ت الػغاق الى اجفاكُت الؿالمت والصحت في  8 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

  0222( لؿىت 284الؼعاغت. عكم )

ت الػغاق الى اجفاكُت الػمل البدغي لؿىت  26 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

0226 

ت وزائم  26 0 ت الػغاق الى اجفاكُت هٍى البداع مشغوع اللاهىن اهػمام حمهىٍع

 0223( لؿىت 285عكم )

بي ومىؼ التهغب مً  مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكُت ججىب الاػصواج  26 0 الػٍغ
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الػام بحن خىىمت  صفؼ الػغائب اإلافغوغت غلى الضزل وعاؽ اإلااٌ 

ت ت الػغاق والحىىمت الهىؿاٍع  حمهىٍع

لألعاض ي  في شأن اوشاء الخدالف الػالمي   مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكُت 26 0

 الجافت 

ت الػغاق الى اجفاكُت خماًت  26 0 واؾخسضام  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

 2990  هلؿىيي  –املجاعي اإلاائُت الػابغة للحضوص والبدحراث الضولُت 

ت الػغاق الى  29 0 البروجىهٌى الثاوي الجفاكُت مشغوع  كاهىن اهػمام حمهىٍع

الخاص بدماًت اإلامخلياث الثلافُت في خالت الجزاع  2954الهاي لػام 

 اإلاؿلح

ت الػغاق الى اجفاكُت بىً الاؾدثماع  29 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

 الاؾُىي للبنى الخدخُت

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت لخؿىؽ  02 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

اإلاػضٌ في  2988والبروجىهٌى اإلاػضٌ لها لػام  2966الخدمُل لػام 

0223 

ت الػغاق الى اجفاكُت خضوص اإلاؿؤولُت غً  04 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

ت لػام   2996في ضُؿتها اإلاػضلت ببروجىهٌى غام  2976اإلاؿالباث البدٍغ

 بما في طلً خضوص اإلاؿؤولُت اإلاػضلت

ت الػغاق الى بغوجىهٌى غام مشغوع كاهىن  04 0 اإلاػضٌ  0225اهػمام حمهىٍع

ت  الجفاكُت كمؼ الاغماٌ ؾحر اإلاشغوغت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاالخت البدٍغ

 2988لػام 

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت في شأن  04 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

ذ لػام   2990اإلاؿؤولُت اإلاضهُت غً اغغاع الخلىر بالٍؼ

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت  06 0 مشغوع  كاهىن اهػمام حمهىٍع

تي )  (  oprc92لالؾخػضاص والخطضي والخػاون في مُضان الخلىر الٍؼ

 2992لؿىت 

كاهىن جطضًم  2982( لؿىت 207مشغوع كاهىن الؿاء اللاهىن عكم ) 06 0

بشأن الاحاػة الضعاؾت  2979( لؿىت 22اجفاكُت الػمل الػغبُت عكم )

 اإلالحلت بها 2979( لؿىت 3مضفىغت الاحغ والخىضُت الػغبُت عكم )

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت لػبـ  06 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

 0224واصاعة مُاه الطابىعة والغواؾب في الؿفً لػام 



 31 

ت الػغاق الى اجفاكُت اإلاىظمت  08  0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

افُت   الضولُت بطُؿتها اإلاػضلتالهُضعوؾغ

ذ غامي  09 0 غلى  0223و 2999مشغوع كاهىن جطضًم الخػضًالث التي احٍغ

ت اإلاىكػت في ؾخىههىلم  اجفاكُت اوشاء اإلاىظمت الػاإلاُت للملىُت الفىٍغ

 2967غام 

ؼ الخػاون في املجاٌ الاكخطاصي   09  مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكُت حؿَغ

ا وشؤون الؿاكت بحن خىىمت  ت هىٍع ت الػغاق وخىىمت حمهىٍع حمهىٍع

 الجىىبُت

مشغوع كاهىن جطضًم اجفاكُت الامم اإلاخدضة بشأن الشفافُت في الخدىُم  09 0

ً والضٌو  .  الخػاهضي بحن اإلاؿدثمٍغ

ت الػغاق الى حػضًل اجفاكُت باٌػ بشأن  65 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

 منها غبر الحضوصالخدىم في هلل الىفاًاث الخؿغة والخسلظ 

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت بشان  66 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

تي لػام   0222اإلاؿؤولُت اإلاضهُت غً اغغاع الخلىر بىكىص الؿفً الٍؼ

ت الػغاق الى الاجفاكُت الضولُت بشأن  66 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

الازاع اإلاؤطًت لػام غبـ الىظم الؿفُيُت اإلالاومت لاللخطاق وطاث 

0222 

ت الػغاق الى بغوجىهٌى  68 0 كمؼ الاغماٌ ؾحر  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

اللائمت في الجغف اللاعي  اإلاشغوغت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاىطاث الثابخت 

 2988لػام 

ت الػغاق الى الاجفاكُت  42 0 الضولُت لؿالمت  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

اث لػام   ( CSC ) 2970الحاٍو

ت الػغاق الى اجفاكُت  42 0 الاغتراف بلغاعاث  مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

ىعن   ( .2958الخدىُم الاحىبُت وجىفُظها )هٍُى

ت الػغاق  42 6 الى الاجفاكُت  مشغوع كاهىن حػضًل كاهىن اهػمام حمهىٍع

لؿىت اإلاىمل لها  والاجفاق الاوعبي  2968الضولُت للؿحر غلى الؿغق لػام 

 0225( لؿىت 32عكم ) 0226

ت الػغاق الى بغوجىهٌى بشأن الاؾخػضاص  42 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

والخطضي والخػاون في مُضان اخضار الخلىر بمىاص زؿحرة وغاعة لػام 

0222 
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ت الػغاق الى اجفاكُت هحروبي الضولُت إلػالت  42 0 مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

 0227الحؿام لػام 

ت الػغاق الى بغوجىهٌى غام  42 0  2996مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع

الجفاكُت مىؼ الخلىر البدغي الىاحم غً كلب الىفاًاث واإلاىاص الازغي 

 2970لػام 

ت الػغاق الى مػاهضة  46 0 ذ غلى مشغوع كاهىن اهػمام حمهىٍع الخطٍى

 2972لؿىت  pctالخػاون بشأن البراءاث 

 

خاث4ملحٔ )  ( الخطٍى

خاث  ث سها  الخطٍى  عكم الجلؿت وجاٍع

ذ غلى ضُؿت كغاع هُابي ملضم مً لجىتي الاغالم والاجطاالث  2 الخطٍى

ت للمىاػهت الػامت، “واللاهىهُت وهظ غلى.  لؿغع حػظُم الاًغاصاث الؿىٍى

جلغع إلؼام الحىىمت بخأؾِـ شغهت مؿاهمت وؾىُت لالجطاالث ومىدها 

الىلاٌ وإلؼام وػاعة الاجطاالث وهُأة الاغالم عزطت لخضماث الهاجف الخلىي 

ت لخأؾِؿها هال خؿب  بخىفحر اإلاخؿلباث اإلاالُت واللاهىهُت والفىُت الػغوٍع

 .”ازخطاضه

(8( )04\9\0202) 

ؼ الضوائغ الاهخسابُت والتي هطذ غلى  0 ذ املجلـ غلى ملترخاث الُت جىَػ جطٍى

هاث صازل ول مدافظت وحىب الالتزام بالخجاوع الجؿغافي وجىىع اإلاىى “

ؼ الضوائغ الاهخسابُت، وال ًجىػ  واغخماص مبضأ الشفافُت والػضالت غىض جىَػ

ؼ الضوائغ الاهخسابُت الي ؾبب وان، والالتزام  جأحُل اي مدافظت مً الُت جىَػ

الطاصعة مً وػاعة الخسؿُـ  0222باغخماص الاخطائُت الؿياهُت لػام 

خىع وجدضًض مػُاع مىخض ليافت ( مً الضؾ49جدلُلا ألخيام اإلااصة )

مدافظاث الػغاق وغضم اؾخثىاء اي مدافظت مً اإلاػُاع اإلاظهىع مؼ خفظ 

 ."خلىق جمثُل اإلاىىهاث

(9( )06\9\0202 ) 

ذ غلى ملترح اللجىت اللاهىهُت والظي ًىظ غلى ان  3 ؼ غضص “الخطٍى ًىىن جىَػ

املخططت لىىجا ول مدافظت مؿاوي لػضص اإلالاغض  الضوائغ الاهخسابُت في 

  ”.اليؿاء في املحافظت

(22( )22\22\0202) 

ذ غلى مىذ الثلت للؿُضة هُام وػمت مدمىص الحُضعي لشؿلها  4 الخطٍى

ت مجلـ الىػعاء غ الضولت وغػٍى  .مىطب وٍػ

(08( )25\20\0202) 

ذ غلى حشىُل لجىت هُابُت بغئاؾت عئِـ لجىت الامً والضفاع  5 الخطٍى

 ً ت هىاب ازٍغ إلاخابػت مؿالب اإلاؼاعغحن بشأن الػلىص الؼعاغُت وغػٍى

غها للمجلـ زالٌ زمؿت غشغ ًىما  .والاشياالث الازغي غلى ان جلضم جلٍغ

(08( )25\20\0202) 
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ذ غلى حشىُل لجىت هُابُت إلاخابػت جىفُظ الامغ الضًىاوي عكم  6  09الخطٍى

واللاهىهُت اإلاخػللت بميافدت الفؿاص وازخُاع هىابا لها مً لجان الجزاهت 

 .وخلىق الاوؿان

(08( )25\20\0202) 

ذ غلى حشىُل لجىت هُابُت بغئاؾت الىائب غبض الاله الىائلي للخدلم  7 الخطٍى

مً مضي كاهىهُت جىفُظ الحىىمت لللغاعاث واللىاهحن اإلاخػللت بالػضالت 

 .الاهخلالُت

(08( )25\20\0202) 

ذ غلى كغاع باغخباع ًىم  8 الاٌو غؿلت عؾمُت لجمُؼ واهىن  05الخطٍى

 اكُحن بمىاؾبت اغُاص مُالص الؿُض اإلاؿُذ )ع(غ الػ

(09( )26\20\0202 ) 

ذ غلى كغاع هُابي هظ غلى )جلتزم وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي  9 الخطٍى

صهخىعاه( وغلى الىدى  -بئحغاء جىؾػت اإلالاغض للضعاؾاث الػلُا )ماحؿخحر 

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

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

الثالزت لللىاة، وملػض واخض للىاة اإلاالواث الؿبُت والصحُت وجضوع اإلالاغض 

الشاؾغة مً كىاة اللبٌى الػام الى كىاة اإلاالواث الؿبُت صغما للجِش 

ش الا  بُؼ بمً فيهم الؿلبت الظًً خطلىا غلى غضم مماوػت للضعاؾت كبل جاٍع

32/9/0202() 

(66( )06\2\0202 ) 

ذ غلى حشىُل لجىت جدلُلُت جػم هىاب غً لجىتي الجزاهت  22 الخطٍى

والاكالُم الىُابِخحن اغافت الى ممثلحن مً هُئت الجزاهت وصًىان الغكابت 

الحلائم بملفاث فؿاص في زغوكاث ومسالفاث اإلاالُت والاصغاء الػام لخلص ي 

داث الصحفُت التي اصلى بها  اعجىبذ في مدافظت ضالح الضًً بػض الخطٍغ

 الؿُض مدافظ ضالح الضًً بىحىص جالغب وهضع في اإلااٌ الػام

(68( )2\6\0202) 

 (0202\6\6)( 69) ضىث مجلـ الىىاب بػضم اللىاغت بأحىبت عئِـ هُئت الاغالم والاجطاالث 22

اكُت. 20 ذ غلى مىذ الثلت ألغػاء مجلـ امىاء شبىت الاغالم الػغ  (0202\6\4( )42) الخطٍى

ذ باإلحماع غلى كغاع ًضغى فُه الحىىمت لإلؾغاع في اهماٌ الاحغاءاث  23 الخطٍى

 اللاهىهُت إلغالن مدافظت خلبجت.

(44( )26\6\0202) 

ذ غلى ؾغح الثلت غً عئِـ الجهاػ  24 الخىفُظي لهُئت الاغالم  الخطٍى

لضي.  والاجطاالث الؿُض غلي الخٍى

(45( )28\6\0202 ) 

 

م )  ( الٓىاهحن اإلاطىث نليها5ملحٔ ْع

 غضصها اللىاهحن اللجىت 

ت الهغاّ الى اجُاُْت مُىاماجا بشإن  لجىت الػالكاث الخاعحُت 2  60مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع
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 الؼئبٔ

ت الهغاّ الى اجُاُْت باَعـ اإلالحٔ مشغوم ْاهىن اهػمام  حمهىٍع

ت لخًُحر اإلاىار لهام   2990باجُاُْت الامم اإلاخدضة الاؾاٍع

ت الهغاّ الى اجُاُْت الؿالمت والصحت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

م )  0222( لؿىت 284في الؼعانت. ْع

ت الهغاّ الى اجُاُْت الهمل البدغي  لؿخت مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

0226 

ت وزائٔ البداع  ت الهغاّ الى اجُاُْت هٍى مشغوم الٓاهىن اهػمام حمهىٍع

م )  0226( لؿىت 285ْع

بي ومىو التهغب مً  مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت ججىب الاػصواج  الػٍغ

الهام بحن خٙىمت  صَو الػغائب اإلاُغوغت نلى الضزل وعاؽ اإلااٛ 

ت الهغاّ والحٙىمت  تحمهىٍع  الهىًاٍع

مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت  في شإن اوشاء الخدالِ الهالمي 

  لؤلعاض ي الجاَت . 

ت الهغاّ الى اجُاُْت خماًت  واؾخسضام  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 2990  هلؿىٙي  –املجاعي اإلاائُت الهابغة للحضوص والبدحراث الضولُت 

ت  ٛى الثاوي الجُاُْت مشغوم  ْاهىن اهػمام حمهىٍع الهغاّ الى البروجٗى

الخاص بدماًت اإلامخلٙاث الثٓاَُت في خالت الجزام  2954الهاي لهام 

 اإلاؿلح

ت الهغاّ الى اجُاُْت بىٚ الاؾدثماع  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الاؾُىي للبنى الخدخُت

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  لخؿىؽ مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ٛى اإلاهضٛ لها لهام  2966الخدمُل لهام  اإلاهضٛ في  2988والبروجٗى

0226 

ت الهغاّ الى اجُاُْت خضوص اإلاؿاولُت نً  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ت لهام  ٛى نام  2976اإلاؿالباث البدٍغ  2996في ضًُتها اإلاهضلت ببروجٗى

 بما في طلٚ خضوص اإلاؿاولُت اإلاهضلت

ٛى نام مشغوم ْاهىن  ت الهغاّ الى بغوجٗى اإلاهضٛ  0225اهػمام حمهىٍع

ت  الجُاُْت ْمو الانماٛ يحر اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاالخت البدٍغ

 2988لهام 
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ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت في شإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ذ لهام   2990اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً اغغاع الخلىر بالٍؼ

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم  ْاهىن اهػمام حمهىٍع

تي  ( oprc92 ) لالؾخهضاص والخطضي والخهاون في مُضان الخلىر الٍؼ

 2992لؿىت 

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت لػبـ  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 0224واصاعة مُاه الطابىعة والغواؾب في الؿًُ لهام 

ت الهغاّ الى اجُاُْت اإلاىكمت مشغوم  ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الهُضعويغاَُت الضولُت بطًُتها اإلاهضلت

م ) ْاهىن جطضًٔ  2982( لؿىت 207مشغوم ْاهىن الًاء الٓاهىن ْع

م ) بشإن الاحاػة الضعاؾت  2979( لؿىت 22اجُاُْت الهمل الهغبُت ْع

م )  اإلالحٓت بها 2979( لؿىت 6مضَىنت الاحغ والخىضُت الهغبُت ْع

نلى  0226و 2999مشغوم ْاهىن جطضًٔ الخهضًالث التي احٍغذ نامي 

هىلم  هت في ؾخٖى ت اإلاْى اجُاُْت اوشاء اإلاىكمت الهاإلاُت للملُ٘ت الٍُ٘غ

 2967نام 

و الخهاون في املجاٛ  نلى مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت حؿَغ

ت  الهغاّ وخٙىمت الاْخطاصي وشاون الؿاْت بحن خٙىمت حمهىٍع

ا الجىىبُت ت ٗىٍع  حمهىٍع

مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت الامم اإلاخدضة بشإن الشُاَُت في 

 ٛ ً والضو  الخدُ٘م الخهاهضي بحن اإلاؿدثمٍغ

ت الهغاّ الى حهضًل اجُاُْت باٛػ بشإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الخد٘م في هٓل الىُاًاث الخؿغة والخسلظ منها نبر الحضوص

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت بشان  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

تي لهام  ىص الؿًُ الٍؼ  0222اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً اغغاع الخلىر بْى

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت بشإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

غبـ الىكم الؿُُيُت اإلآاومت لاللخطاّ وطاث الازاع اإلااطًت لهام 

0222 

ٛى  ت الهغاّ الى بغوجٗى ْمو الانماٛ يحر  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الٓائمت في الجٍغ  اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاىطاث الثابخت 

 2988الٓاعي لهام 
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ت الهغاّ الى الاجُاُْت . الضولُت لؿالمت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اث لهام   .  ( CSC ) 2970الحاٍو

ت الهغاّ الى اجُاُْت  الانتراٍ بٓغاعاث  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ىٕع   (2958الخدُ٘م الاحىبُت وجىُُظها )هٍُى

ت الهغاّ  الى الاجُاُْت  مشغوم ْاهىن حهضًل ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اإلا٘مل لها لؿىت  والاجُاّ الاوعبي  2968الضولُت للؿحر نلى الؿّغ لهام 

م ) 0226  .  0225 ( لؿىت62ْع

ٛى بشإن الاؾخهضاص  ت الهغاّ الى بغوجٗى مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

والخطضي والخهاون في مُضان اخضار الخلىر بمىاص زؿحرة وغاعة لهام 

0222 

ت الهغاّ الى اجُاُْت هحروبي الضولُت إلػالت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 0227الحؿام لهام 

ٛى نام مشغوم ْاهىن اهػمام  ت الهغاّ الى بغوجٗى  2996حمهىٍع

الجُاُْت مىو الخلىر البدغي الىاحم نً ْلب الىُاًاث واإلاىاص الازغي 

 2970لهام 

ت الهغاّ الى مهاهضة الخهاون بشإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 2972لؿىت  pct البراءاث

ت الهغاّ  لجىت الصحت والبِئت 0 الى الاجُاُْت الضولُت بشان مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

تي لهام  ىص الؿًُ الٍؼ  0222اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً اغغاع الخلىر بْى

8 

م ) ( 266مشغوم ْاهىن الخهضًل الثاوي لٓاهىن الخضعج الؿبي البُؿغي ْع

 2982لؿىت 

ت الهغاّ الى اجُاُْت مُىاماجا بشإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الؼئبٔ

ت الهغاّ الى اجُاُْت الؿالمت والصحت  مشغوم ْاهىن  اهػمام حمهىٍع

م )  0222( لؿىت 284في الؼعانت. ْع

 مشغوم ْاهىن هٓابت الخمٍغؼ

 .مٓترح ْاهىن الػمان الطخي اإلآضم مً لجىت الصحت

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت في شإن  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ذ لهام  اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً اغغاع  2990الخلىر بالٍؼ

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت لػبـ  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع
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 0224واصاعة مُاه الطابىعة والغواؾب في الؿًُ لهام 

 7 مٓترح ْاهىن مهاصلت الشهاصاث والضعحاث الهلمُت الهغبُت والاحىبُت اللجىت اللاهىهُت 3

 اهخساباث مجلـ الىىاب

ضًاث  مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

ل هُٓاث اهخساباث مجلـ الىىاب  نلى مشغوم ْاهىن جسطُظ وجمٍى

ت الهغاّ الى اجُاُْت  الانتراٍ بٓغاعاث  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ىٕع   (2958الخدُ٘م الاحىبُت وجىُُظها )هٍُى

م  ذ نلى  مىاص ْاهىن الخهضًل الاٛو ) الامغ ْع (  0225  لؿىت  62الخطٍى

 الهلُا ْاهىن املح٘مت الاجداصًت 

 ( مً مشغوم ْاهىن املح٘مت الاجداصًت الهلُا02، 22، 8نلى اإلاىاص ) 

م ) اللجىت اإلاالُت 4 ( 78مٓترح ْاهىن الخهضًل الاٛو لٓاهىن الهُإة الهغاُْت لالنخماص ْع

 0227لؿىت 

6 

ل العجؼ اإلاالي  مشغوم ْاهىن جمٍى

ل هُٓاث اهخساباث مجلـ الىىاب نلى  مشغوم ْاهىن جسطُظ وجمٍى

م  مٓترح ْاهىن الخهضًل الثالث لٓاهىن هٓابت املحاؾبحن واإلاضْٓحن ْع

 2969( لؿىت 285)

ت الهغاّ  ذ نلى مشغوم ْاهىن اإلاىاػهت الهامت الاجداصًت لجمهىٍع لخطٍى

 0202للؿىت اإلاالُت 

حن مً مىدؿبي وػاعة الصحت مشغوم ْاهىن الحّٓى  الخٓانضًت للمخَى

ت في وػاعة الصحت هدُجت  مً طوي  اإلاهً الؿبُت والصحُت والاصاٍع

 الخطضي لُاًغوؽ ٗىعوها

ت لجىت الامً والضفاع 5  4 مشغوم ْاهىن ٗلُت الٓىة الجٍى

م )   . 0222( لؿىت 67مٓترح ْاهىن حهضًل ٗلُت الشغؾت ْع

ٛى نام مشغوم ْاهىن اهػمام  ت الهغاّ الى بغوجٗى اإلاهضٛ  0225حمهىٍع

ت  الجُاُْت ْمو الانماٛ يحر اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاالخت البدٍغ

 2988لهام 

ٛى  ت الهغاّ الى بغوجٗى ْمو الانماٛ يحر  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الٓائمت في الجٍغ  اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاىطاث الثابخت 

 2988لهام الٓاعي 

م ) لجىت الؼعاغت واإلاُاه 6  4( 266مشغوم ْاهىن الخهضًل الثاوي لٓاهىن الخضعج الؿبي البُؿغي ْع
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 2982لؿىت 

ٛى  ت الهغاّ الى بغوجٗى ْمو الانماٛ يحر  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الٓائمت في الجٍغ  اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاىطاث الثابخت 

 2988الٓاعي لهام 

ت الهغاّ الى اجُاُْت الؿالمت والصحت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

م )  0222( لؿىت 284في الؼعانت. ْع

ٛى نام  ت الهغاّ الى بغوجٗى اإلاهضٛ  0225مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ت  الجُاُْت ْمو الانماٛ يحر اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاالخت البدٍغ

 2988لهام 

م ) الاكخطاص والاؾدثماعلجىت  7 ( 78مٓترح ْاهىن الخهضًل الاٛو لٓاهىن الهُإة الهغاُْت لالنخماص ْع

 0227لؿىت 

6 

ت الهغاّ الى اجُاُْت بىٚ الاؾدثماع  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الاؾُىي للبنى الخدخُت

و الخهاون في املجاٛ  نلى مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت حؿَغ

ت الهغاّ وخٙىمت الاْخطاصي  وشاون الؿاْت بحن خٙىمت حمهىٍع

ا الجىىبُت ت ٗىٍع  حمهىٍع

لجىت مؤؾؿاث املجخمؼ  8

 اإلاضوي

 0 مشغوم ْاهىن هٓابت الخمٍغؼ

م  مٓترح ْاهىن الخهضًل الثالث لٓاهىن هٓابت املحاؾبحن واإلاضْٓحن ْع

 2969( لؿىت 285)

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت لخؿىؽ مشغوم ْاهىن اهػمام  لجىت الخضماث والاغماع 9 حمهىٍع

ٛى اإلاهضٛ لها لهام  2966الخدمُل لهام  اإلاهضٛ في  2988والبروجٗى

0226 

0 

ت الهغاّ  الى الاجُاُْت  مشغوم ْاهىن حهضًل ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اإلا٘مل لها لؿىت  والاجُاّ الاوعبي  2968الضولُت للؿحر نلى الؿّغ لهام 

م ) 0226  0225لؿىت  (62ْع

م ) لجىت الثلافت والاغالم 22  0 0228( لؿىت 5ْاهىن ؾامغاء ناضمت الهغاّ للحػاعة الاؾالمُت ْع

ٛى الثاوي الجُاُْت  ت الهغاّ الى البروجٗى مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الخاص بدماًت اإلامخلٙاث الثٓاَُت في خالت الجزام  2954الهاي لهام 

 اإلاؿلح

 0 مٓترح ْاهىن مهاصلت الشهاصاث والضعحاث الهلمُت الهغبُت والاحىبُت الخػلُم الػاليلجىت  22
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مشغوم ْاهىن الخهضًل الاٛو لٓاهىن ضىضّو صنم الاْؿام الضازلُت في 

م )  . 0220( لؿىت 7وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ْع

و الخهاون في املجاٛ  الىفـ  والؿاكت 20 نلى مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت حؿَغ

ت الهغاّ وخٙىمت  الاْخطاصي وشاون الؿاْت بحن خٙىمت حمهىٍع

ا الجىىبُت ت ٗىٍع  حمهىٍع

2 

اغت 23 اغُت الىؾىُت الشباب والٍغ  2 مٓترح ْاهىن الاجداصاث الٍغ

ضًاث الػمل والشؤون الاحخماغُت 24  2 مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

ضًاث الشهضاء والطحاًا 25  2 مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

ضًاث خلىق الاوؿان 26  2 مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

ضًاث اإلاغاةوالؾغة والؿفىلت 27  2 مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

 2  الاوكاف والشؤون الضًيُت 28

 2  الاجطاالث والاغالم 29

 2  التربُت 02

 2  الجزاهت 02

 2  الاكالُم واملحافظاث 00

اكبت جىفُظ البرهامج   03 مغ

 الحىىمي

 2 

 2  اإلاطالحت والػشائغ 04

 

م )  (20صازل اللجان خؿب الجلؿت ) ألانػاء( ؤؾماء 6ملحٔ ْع

 أؾماء أغػاء اللجىت اللجىت

لجىت الخسؿُـ ؤلاؾتراجُجي 

 ومخابػت البرهامج الحىىمي

ي، زىعة ماحضة الخمُمي، عائض َهمي، مىاهل  الحمُضاوي، منى ْاؾم الًغابي، هاضغ جٗغ

الحلُي، زلِ نبض الطمض، دمحم شُام الؿىصاوي، آعاؽ خبِب، َُان ضبري، بلِؿت نبض 

 ُٔ ني، دمحم بْباٛ، ؤؾامت الىجُُي، عابىن جَى الجباع، خاػم مجُض الخالضي، دمحم نلي الٍؼ

، زامغ طًبان، ؤًاص نالوي   مهغٍو

هضي شاٖغ حىصث، خؿً اإلاؿهىصي، ًاؾغ اإلاالٙي، نبض الغخمً ؾبِىضاعي، دمحم شاٖغ،  لبدث الػلميلجىت الخػلُم الػالي وا

اع دمحم نلي اإلاؿهىصي، بًىاؽ هاجي اإلا٘طىص ي، نلي ش٘غي، دمحم  ؾه دمحم ؤمحن زػغ، ٍع

م نبض الحؿحن، يُضاء ٖمبش، مٓضام الجمُلي، ؾهام الهُٓلي، هىعؽ نؿُت الٍ٘غؿي  ٍٖغ

والشؤون ؤلاحخماغُت لجىت الػمل 

ً  واإلاهجٍغ

عنض الضهلٙي، ؤؾهض نبض الؿاصة الهباصي، بوسجام الًغاوي، نهلت خمض الغاوي، ؾخاع 

ٗاوه دمحم مىلىص، ضُىان بشحر ًىوـ، بؿمت  حباع الهخابي، َاغل حابغ، للُاٛ دمحم نلي، 
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بؿُم، خؿحن خؿً هغمى، شمائل الهبُضي، خؿحن ؾهُض، مىاع البلضاوي، ضاصّ 

 ٛ الؿلؿاويمضلى 

علً البدٌري، سالم هادي الشمري، حسن رزاق الزبٌدي، إحسان ثعبان الشبلً، عبود العٌساوي،  لجىت الؼعاغت والغي 

منصور البعٌجً، دمحم أمٌن فارس، عبد األمٌر تعٌبان، دالل الغراوي، دمحم الخالدي، فالح زٌدان، 

 نواف الجربا

لخضماث وؤلاغماع وللىلل ا

 )لجىخحن( وؤلاجطاالث

ٗاقم اإلاهمىعي، خؿً ؾالم،  ؾىاء اإلاىؾىي، نالء الغبُعي، مػغ زؼنل ؾلمان، بغهان 

خؿحن الِؿاعي، بًمان عشُض، هضي سجاص، نالء ؾ٘غ، نال نىصة، خُضع الُااصي، 

ـ، نائشت اإلاؿاعي، منى الؿلؿان،  حاؾم البساحي، نمغ نلي دمحم ؤمحن، بِؿخىن ناصٛ َو

بىعي، لُلى مهضي نبض الحؿحن، لبنى عخُم، نضي خاجم، ولُض قاَغ الهاوي، بهخطاع الج

خىن الضلُمي، ػهغة  نبض الحؿحن، ؤؾىان ؾالم ضاصّ، مها الجىابي، ؾالٛ الؼوبعي، ٍػ

ٗاقم َىجان الحمامي(  البجاعي، زامغ طًبان، شُماء اإلاطلخي، نباؽ ًابغ(، الخبراء )

ء الؿهبري، نبض ألامحر هجم، ؾهض خؿحن، ضباح الؿانضي، ضباح خؿً الهُ٘لي، وال لجىت الجزاهت

خؿً شاٖغ، زالض الجشهمي، ًىؾِ ال٘البي، ؾه الضَاعي، خمض ًاؾغ، نبض الغخُم 

حن، حماٛ دمحم ش٘غ، نلي الصجغي،  ً لٖؼ الشمغي، نالُت هطُِ، هشام الؿهُل، هىضٍع

ٗا قم ؤخمض اإلاشهضاوي، ؤخمض نبض هللا دمحم الجبىعي، نهلت الُهضاوي، لُث الضلُمي، 

ٗاقم الطُاصي  الشمغي، 

لجىت الػشائغ واإلاطالحت والشؤون 

 الضًيُت

ض، محزع خماصي الؿلؿان، ْاؾم الُهضاوي، نؿىان الهؿىاوي، ؤخمض  حماٛ َازغ نٍى

ٗي نبض خؿحن، خؿً الهلى ٗاؾو البضًغي، هىاء جغ  خمؼة 

لجىت شؤون ألاغػاء ومؤؾؿاث 

 املجخمؼ اإلاضوي

ل زىشابا، حىان بخؿان َى  ىث لؿُِ، ًىؾِ دمحم ضاصّ، نباؽ نماهٍا ػي، ؾٗغ

 الهؿافي، ؤًاص هاشم، ْاؾم ألانغجي

اغت والشباب نباؽ نلُىي الضوياوي، ؾهض ماٌو ضالح، نبض الحؿحن نبؿان، زلُل دمحم ؾهُض، صًاع  لجىت الٍغ

 ؾُب، ؤعه ػو مدمىص زضع، بغهان الضًً بسحاّ

حىاص نبض الٙاقم اإلاىؾىي، ياًب الهمحري، ؾلمان ْخِبت الجبىعي، خؿً زالؾي،  لجىت الصحت والبِئت

ُٙاوي، صالُا َغهاص،  باوي، ضُاء مؿلم، نبض الحؿحن اإلاىؾىي، َاعؽ البًر خؿً الًٍغ

محران دمحم نباؽ، ؾهام اإلاىؾىي، نبض نىن الهباصي، بٖخُاء مؼهغ، مىاٛ وهاب، ؾهضون 

 الضلُمي، عشُض الهؼاوي، ؾهام نباؽ

م نلُىي، دمحم عغا الحُضعي، ؾهغان ألاناحُبي،  دمحم لجىت ألامً والضفاع ؾالم الًبان، نضهان َُدان، ٍٖغ

ٗابي، نضهان ألاؾضي، نباؽ ضغوؽ، زالض مخهب الهبُضي،  ٗاؾو الغ هبُل خمؼة الؿغفي، 

م ٖماٛ زىعشُض، هاضغ ًىوـ مخي الضًً، مهضي جٓي، نبض الخالٔ  نماع ؾهمه، هه ٍع

ؿاوي، هاًِ الشمغي، نماع ًىؾِ، حاؾم حباعة، الهؼاوي، دمحم هاضغ صلي، َالح الهِ

 لؿُِ الىعشان، ؤخمض ألاؾضي
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ٗابي، وحُه نباؽ، بشاع ُٖٙي، حباع لهُبي، ؤؾامت نبض  لجىت الثلافت والؿُاخت وآلازاع نلي ياوي خؿً، خمض هللا الغ

ٗان الجبىعي ؼ، عا  الهٍؼ

اه الهاعض ي، بهخطاع خؿً، خؿحن حاؾم، خؿحن الهٓابي، ُٖاء  اللجىت اللاهىهُت دمحم نلي الًؼي، َع

بىاع هاصي، ؤإلااؽ َاغل، نبض الباعي اإلاضعؽ، ؾلُم همؼة،  َغخان، مدمىص مال ؾالٛ، ٍع

بهاع مدمىص، ضائب زضع، ًديى املحمضي، ؤخمض نبض هللا نبض الجبىعي، ًىوـ ْاؾم 

 ي، نلي حباعشًاحي، َائٔ الشُش نلي، نماع الشبل

دمحم الضعاجي، هُثم الجبىعي، ماحض الىائلي، هاجي عصٌـ الؿهُضي، َالح الؿاعي، نضهان  اللجىت اإلاالُت

الؼعفي، َُطل الهِؿاوي، هىشُاع نبض هللا، ؤخمض الطُاع، شحروان محرػا ْاصع، ؤخمض 

حمضون، خمه عشُض، حماٛ ٗىحغ، خىحن دمحم ْضو، دمحم جمُم، مثنى الؿامغائي، مداؾً ال

 ؤخمض الجبىعي )صًالى(، ؾهام الهُٓلي، نبض الهاصي مىخان

ؤمجض الهٓابي، هجاح اإلاُاحي، ضاصّ خمُض الؿلُؿي، مكُغ بؾمانُل، نضي نىاص، َالح  لجىت الىفـ والؿاػ

الخؼنلي، عػاّ مدُبـ، همام نلي مهضي، نلي الهبىصي، ؾهضًت الهٓابي، حماٛ نبض 

بىاع ؾه، يالب دمحم نلي، بهاء الضًً هىع دمحم، ػهغة الؼهغة، خؿحن ماحض، آعام هاجي ، ٍع

م نُخان، هُبذ الحلبىس ي، ببدؿام دمحم الضعب، مىطىع مغنُض، ناصٛ  البجاعي، ٍٖغ

 املحالوي 

يب وخُض الخؼعجي، ؾهاص  لجىت التربُت ؤحُاٛ اإلاىؾىي، محروان هاصع هطغ، ؾهمه نبض هللا خماصي، ٍػ

ٗاقم، مىاٛ  خمُض هاشم، عنض خؿحن اإلا٘طىص ي، مىخهى حبر ضالح، الىائلي، مها َاغل 

م، هضي حاع هللا، هىاػن  ْص ي مدؿً الُاؾغي، منى ضالح، نباؽ شهُل، ؤشىاّ ٍٖغ

 خؿً الشمغي، ضُاء الًاهم، ؾمُهت دمحم، هىشُاع ْغصاى ًلضا

ل الىاش ي، خؿً حالٛ ال٘ى لجىت الاكخطاص والاؾدثماع اع نباؽ نبض هللا، هَى اوي، نلي ؾهضون ؾالم ؾدمحر، ٍع

ً َاغل الىائلي، ياهضي دمحم نبض ال٘ؼهؼاوي، نبض هللا الخغبُـ، ًديى  الالمي، وؿٍغ

الهُثاوي، ؤخمض ؾلُم ال٘ىاوي، نبض الؿالم اإلاالٙي، مُثاّ ببغاهُم، خامض نباؽ، ؾهض 

شاٖغ، نهغو دمحم ْاصع، مُاصة دمحم بؾمانُل، صًالن يُىع ضالح، ماػن نبض اإلاىهم، َالح 

م عاض ينبض   الٍ٘غ

نبض ؤلاله الىائلي، ٌؿغي عحب، وخضة الجمُلي، بزالص ضباح زػغ، بسخُاع حباع نلي،  لجىت الشهضاء وخلىق ؤلاوؿان

ض  غناوي، َاؾمت نباؽ اإلاىؾىي، ْص ي نباؽ الشبٙي، ؤوهام ٍَغ بضع ضائٌ اإلاٍؼ

، خؿً الخؼاعي، ؤعشض الطالخي، ؤخمض ال٘ىاوي، هضاع ػبحر نبض هللا، ؾلمى نمغ نثمان

 َضنم

اصي، ؤؾهض الهُضاوي،  لجىت ألاكالُم واملحافظاث اص الجىابي، مػغ ال٘غوي، زالض اإلاُغجي، خؿً الى، َالح الٍؼ ٍػ

شحروان حماٛ زػغ، ؾغوه ووـ، مدمىص اصًب ال٘هبي، حىاص خمضان الؿانضي، نامغ 
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 َاًؼ، ؤخمض خُضع

خؿً الهاْىلي، عامي الؿُ٘ني، وهُم الهبىصي، مسخاع دمحم، ملحان مٙىؾغ، بْباٛ نبض  لجىت الػالكاث الخاعحُت

ت ؤلاماعة، مؼاخم الخمُمي، َغاث الخمُمي، بُاع ؾاهغ ؾهُض،  ُّ الحؿحن، خؿحن اإلاالٙي، نل

ى دمحم ضالح، مثنى ؤمحن، هاهضة الضاًني، آال الؿالباوي، قاَغ الهاوي،  صاها دمحم حؼاء، شحٗر

دان خىا  م ؤبى ؾىصةٍع  ؤًىب، ٍٖغ

ٗاقم ألامحن، مِؿىن حاؾم الؿانضي، وضُُت دمحم، منى ْاؾم، ؾمُهت يالب،  لجىت اإلاغأة البرإلااهُت هُُاء 

ماوي  لُلى َلُذ، زضًجت نلي التٖر
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 اؾماللجىتالحالُت 20/ اللجىتجاؾم اؾمالىائب
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ض  لجىتالؼعانت الهشائغ واإلاطالحت حمالفازغغٍى

 لجىتالؼعانت الجزاهت حماملحمضشىىع 

اغت والشباب زلُلمدمضؾػُض  لجىتالؼعانت الٍغ

 لجىتالؼعانت اإلاطالحت والهشائغ كاؾممدمضغبضخماصي

 الخضماجىالانماع الهمل والشاون الاحخمانُت شمائلسحابمؿغ

الاحخمانُتالهمل والشاون  مىاعغبضاإلاؿلبهاشم  الخضماجىالانماع 

 الخضماجىالانماع  اػاصخمُضشفي

 الخضماجىالانماع الخسؿُـ الاؾتراجُجي فُاهطبري 

 الىُؿىالؿاْت الثٓاَت والؿُاخت والازاع حباعغلُدؿحن

 الىُؿىالؿاْت الخضماث والانماع وهٓل والاجطاالث ػهغةخمؼةغلي

خىهدؿِىمغاص والاجطاالثالخضماث والانماع وهٓل  ٍػ  الىُؿىالؿاْت 

 الىُؿىالؿاْت الشاون الاحخمانُت ؾخاعحباعغباؽ

 الىُؿىالؿاْت  دمحمواملحىىن 

 الثٓاَتوالانالم  عواوؿػُضغلي

 الثٓاَتوالانالم التربُت ؾمُػتدمحمزلُفت

 الثٓاَتوالانالم  غلُجاؾممدمض

 الخهلُمالهالي  عشاًدُىػبِـ

والؿُىلتالاؾغة واإلاغؤة  لُلىفلُححؿً  الخهلُمالهالي 

 الامىىالضَام الشهضاء وخّٓى الاوؿان بضعضائؿمخلف

اصؾاعكػبضهللا  الامىىالضَام الاْالُم واملحاَكاث ٍػ

اغت والشباب ؾػضماٌػطالح  الامىىالضَام الٍغ

 الامىىالضَام الٓاهىهُت غلُجباعمىوـ

ؼ  الامىىالضَام الاْخطاص والاؾدثماع ؾػضشاهغغٍؼ

 الامىىالضَام التربُت مىىطالحمهضي

 الامىىالضَام الشاون الاحخمانُت بؿمتدمحمبؿُم

 الهالْاجالخاعحُت الامً والضَام هبُلحمؼةمدؿىن 

 الهالْاجالخاعحُت  غامغخؿِىجاؾم

 الهالْاجالخاعحُت الخسؿُـ الاؾتراجُجي دمحماكبالػمغ

 الهالْاجالخاعحُت الامً والضَام دمحمؾاإلاػبضالحؿحن

مجُضغبضهللا  الهالْاجالخاعحُت الٓاهىهُت غبضالباٍع

يبىخُضؾلمان  الصحتوالبِئت التربُت ٍػ

 الصحتوالبِئت  فالحػبضالحؿيؿىغ

 الصحتوالبِئت الاْالُم واملحاَكاث اخمضخُضعكاؾم

 الاْالُمىاملحاَكاث  اؾػضًاؾِىطباح
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 الاْالُمىاملحاَكاث  دمحممدمىصظاهغ

وخٍٓى الاوؿان الشهضاء ازالضطباحخػحر  اإلاالُت 

 اإلاالُت الخسؿُـ الاؾتراجُجي زامغطًباهدؿىن 

 اإلاالُت الهمل والشاون الاحخمانُت ضاصكمضلىلحمض

 اإلاالُت الخسؿُـ الاؾتراجُجي ماحضةغبضاللؿُفمدمض

 التربُت ألاؾغة واإلاغؤة والؿُىلت زضًجتغلُػباؽ

 التربُت  دمحمفغماوشاهغ

 التربُت الجزاهت والءعخُمدؿحن

 التربُت  غلُؿغواوػامغ

 الجزاهت  زابخمدمضؾػُض

ممدمىص بىاعهٍغ  الجزاهت  ٍع

 الجزاهت الاْالُم واملحاَكاث حىاصخمضاهياظم

مُىؾفدؿً  الجزاهت  هٍغ

 الاْخطاصوالاؾدثماع الٓاهىهُت اهخطاعخؿيُىؾف

 الاْخطاصوالاؾدثماع الخضماث والانماع والىٓل والاجطاالث اهخطاعغلُسػغ

 الاْخطاصوالاؾدثماع  غؿىاوؿُفدؿً

دؿً  الاْخطاصوالاؾدثماع الثٓاَت والؿُاخت والازاع غلُؿاٍو

 الاْخطاصوالاؾدثماع الخهلُم الهالي هضىشاهغحىصث

 الٓاهىهُت الخهلُم الهالي غبضالغخمىػمغ

 الٓاهىهُت الشهضاء وخّٓى الاوؿان خؿىفضغمػؿل

 الٓاهىهُت الصحت والبِئت عشُضغضاًىغو 

 الٓاهىهُت الؿُاخت والازاع وحيهػباؾهاصي

ت والشاون الضًيُت اخمضخمؼةواؾؼ اغت اإلاطالحت الهشائٍغ  الشبابىالٍغ

اغت  بُضاءزػغؾلمان  الشبابىالٍغ

 اإلاطالحتوالهشائغ  اخمضمضلىملحمض

ض افؿػىصٍػ  اإلاطالحتوالهشائغ الؼعانت والغي  هى

ؼ  ماؾؿاجاملجخمهاإلاضوي الخسؿُـ الاؾتراجُجي اؾامتغبضالػٍؼ

 ماؾؿاجاملجخمهاإلاضوي الخضماث والانماع والىٓل والاجطاالث ؾاللخػحرغباؽ

 ماؾؿاجاملجخمهاإلاضوي  غلُػبضاللهحمىص

 ماؾؿاجاملجخمهاإلاضوي  ًىهاصمُىؾفىىا

 الهملىالشاوهاالحخمانُت  زالضةزلُلغشى

 الشهضاءوالطحاًا  خؿِىاخمضهاصي

الاؾتراجُجيالخسؿُـ  زلفػبضالطمضزلف  الشهضاءوالطحاًا 

 الشهضاءوالطحاًا الٓاهىهُت ضائبسضعهاًف
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ضهٍؼل  جىُُظالبرهامجالحٙىمي  اوػاممٍؼ

م  جىُُظالبرهامجالحٙىمي  ؾاهضًمدمضغبضالىٍغ

 جىُُظالبرهامجالحٙىمي  هىعي واملمدمض

 جىُُظالبرهامجالحٙىمي  ؾغهىاجلؿُفشمـ

مػبضالحؿحن  جىُُظالبرهامجالحٙىمي الخهلُم الهالي دمحمهٍغ

 اإلاغؤةوالاؾغة الاْالُم واملحاَكاث ؾغوةووـ

 اإلاغؤةوالاؾغة الهمل والشاون الاحخمانُت لُاملحمض

 اإلاغؤةوالاؾغة  مىىدؿحن

ىفاغل  اإلاغؤةوالاؾغة الاْخطاص والاؾدثماع وؿٍغ

 اإلاغؤةوالاؾغة  نهلتحباع

 اإلاغؤةوالاؾغة  وؾىػبضالحؿحن

 اإلاغؤةوالاؾغة الجزاهت والءعخُمدؿحن

 اإلاغؤةوالاؾغة الشهضاء وخّٓى الاوؿان فاؾمتغباؽ

ؼاهضلحر  اإلاغؤةوالاؾغة  ٍع

اٍ الٓاهىهُت هفاءفغخاهدؿحن  لجىتالاْو

اٍ الخضماث والانماع اؾىاوؿاإلاطاصق  لجىتالاْو

اٍ الخضماث والانماع خؿِىػلُمدمض  لجىتالاْو

اٍ اإلاالُت خىِىمدمىص  لجىتالاْو

داهدىتاًىب اٍ الاْالُم واملحاَكاث ٍع  لجىتالاْو

اٍ التربُت ؾػاصحباع  لجىتالاْو

اٍ الاْخطاص والاؾدثماع ماػوػبضاإلاىػم  لجىتالاْو

اٍ الاْخطاص والاؾدثماع هىفلشٍغف  لجىتالاْو

اٍ التربُت هىشُاعكغصاؽ  لجىتالاْو

اٍ الاْخطاص والاؾدثماع مُثاكابغاهُمفُطل  لجىتالاْو

 لجىتالاجطاالجىالانالم الخسؿُـ الاؾتراجُجي عابىهخىفُلمػغوف

 لجىتالاجطاالجىالانالم زضماث والانماع غالءضباخهاشم

ضان  لجىتالاجطاالجىالانالم الؼعانت والغي  فالححؿجًز

 لجىتالاجطاالجىالانالم الاْالُم واملحاَكاث وػُمػبضًاؾغ

 لجىتالاجطاالجىالانالم  اكبالػضهان

 لجىتالاجطاالجىالانالم  وفاءخؿُيؿلمان
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م )  جُاضُل الٓىاهحن ونضص مىاصها زالٛ الضوعجحن الثالثت والغابهت( 8ملحٔ ْع

 غضصها كىاهحن الضوعة الغابػت غضصها كىاهحن الضوعة الثالثت ث
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2 
ْاهىن الخهضًل ألاٛو لٓاهىن بُو وإًجاع ؤمىاٛ 

 الضولت
20 

ت الهغاّ الى اجُاُْت مُىاماجا بشإن ْاهىن  اهػمام حمهىٍع

 الؼئبٔ
0 

0 

مشـــغوم ْاهىن الخهضًل الثاوي لٓاهىن الاؾدثماع 

م  لؿىت  40الخاص في جطُُت الىُـ الخام ْع

4227 

6 
ت الهغاّ الى اجُاُْت باَعـ اإلالحٔ  ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ت لخًُحر اإلاىار لهام  2990 باجُاُْت الامم اإلاخدضة الاؾاٍع
0 

3 
مشغوم ْاهىن حهضًل مغؾىم حىاػ جطُُت 

م ) ِ الظعي ْع  2955( لؿىت 2الْى
0 

ت الهغاّ الى اجُاُْت الؿالمت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

م )  0222( لؿىت 284والصحت في الؼعانت. ْع
0 

4 
الخهضًل الثاوي لٓاهىن اجداص الًٍغ ْاهىن 

ــم ) ت الهغاُْتْع  2989( لؿىت 46الخجاٍع
 0 مشغوم ْاهىن هٓابت الخمٍغؼ 6

5 
مٓترح الخهضًل الثاوي لٓاهىن اإلاُىغُت الهلُا 

م   0228لؿىت  56لحّٓى الاوؿان ْع
2 

ت الهغاّ الى اجُاُْت الهمل  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 0226البدغي لؿخت 
0 

 26 هُئتالاشغاٍ الٓػائيمشغوم ْاهىن  6
ت  ت الهغاّ الى اجُاُْت هٍى مشغوم الٓاهىن اهػمام حمهىٍع

م )  0226( لؿىت 285وزائٔ البداع ْع
0 

7 
ْاهىن الهُئت الهامت لػمان خّٓى ألاْالُم 

 واملحاَكاث يحر اإلاىخكمت في بْلُم
7 

مٓترح ْاهىن الخهضًل الاٛو لٓاهىن الهُإة الهغاُْت لالنخماص 

م )  0227( لؿىت 78ْع
 

 58 ْاهىن الخهلُم الهالي الاهلي 8
م ) ( 5ْاهىن ؾامغاء ناضمت الهغاّ للحػاعة الاؾالمُت ْع

 0228لؿىت 
6 

 25 ْاهىن وػاعة الضازلُت 9

بي ومىو  مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت ججىب الاػصواج  الػٍغ

التهغب مً صَو الػغائب اإلاُغوغت نلى الضزل وعاؽ اإلااٛ 

ت  ت الهغاّ والحٙىمت الهىًاٍع  الهام بحن خٙىمت حمهىٍع

0 

22 
ْاهىن خكغ خؼب البهث والُ٘اهاث وألاخؼاب 

ت ت وؤلاعهابُت والخُ٘حًر  وألاوشؿت الهىطٍغ
28 

في شإن اوشاء الخدالِ   مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت

 لؤلعاض ي الجاَت الهالمي 
0 

 00 ْاهىن حهاػ مٙاَدت الاعهاب 22

ت الهغاّ الى اجُاُْت خماًت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

املجاعي اإلاائُت الهابغة للحضوص والبدحراث الضولُت واؾخسضام  

 2990  هلؿىٙي  –

0 

م ) 26 ْاهـىن الهُــى الهــام 20  0  .0222( لؿىت 67مٓترح ْاهىن حهضًل ٗلُت الشغؾت ْع

 44 مٓترح ْاهىن الػمان الطخي  27 ْاهىن هُإة اإلاىاَظ الحضوصًت 23

 25 ْاهىن الحُاف نلى الىزائٔ 24
ْاهىن مهاصلت الشهاصاث والضعحاث الهلمُت الهغبُت مٓترح 

 والاحىبُت
26 

ٗاث الاحىبُت واإلآاولحن  25  52 اهخساباث مجلـ الىىاب 6ْاهىن انُاء الشغ
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حن الاحاهب اإلاخهاْضًً في نٓىص حىالث  الثاهٍى

 الترازُظ مً الغؾىم

 

 9 ْاهىن صنـــــــم ألاؾباء 26

ٛى الثاوي  مشغوم ْاهىن  ت الهغاّ الى البروجٗى اهػمام حمهىٍع

الخاص بدماًت اإلامخلٙاث  2954الجُاُْت الهاي لهام 

 الثٓاَُت في خالت الجزام اإلاؿلح

0 

 25 ْاهىن واعصاث البلضًاث 27
ت  الهغاّ الى اجُاُْت بىٚ مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الاؾدثماع الاؾُىي للبنى الخدخُت
0 

 52 املخضعاث واإلاازغاث الهٓلُت 28

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ٛى اإلاهضٛ لها لهام  2966لخؿىؽ الخدمُل لهام  والبروجٗى

 0226اإلاهضٛ في  2988

0 

29 
الاؾلحت الٙاجمت ْاهىن مىو اؾخهماٛ واهدشاع 

 للطىث
ت 0  65 مشغوم ْاهىن ٗلُت الٓىة الجٍى

02 
ْاهىن الهُئت الهامت إلاغاْبت جسطُظ الىاعصاث 

 الاجداصًت
ل العجؼ اإلاالي 25  20 مشغوم ْاهىن جمٍى

ت الهغاُْت 02  02 مشغوم ْاهىن هُئت الؿاْت الظٍع

ت الهغاّ الى اجُاُْت خضوص  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ت لهام  في ضًُتها  2976اإلاؿاولُت نً اإلاؿالباث البدٍغ

ٛى نام  بما في طلٚ خضوص اإلاؿاولُت  2996اإلاهضلت ببروجٗى

 اإلاهضلت

0 

 28 ْاهىن الاصناء الهام 00

 ٛ ى ت الهغاّ الى بغوجٗى نام  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اإلاهضٛ الجُاُْت ْمو الانماٛ يحر اإلاشغونت اإلاىحهت  0225

ت لهام   2988غض ؾالمت اإلاالخت البدٍغ

0 

 2 ْاهىن هُاة الحشض الشهبي 03

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ذ لهام  في شإن اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً اغغاع الخلىر بالٍؼ

2990 

0 

04 
ت ْاهىن  اإلاىاػهت الهامت الاجداصًت لجمهىٍع

 0227الهغاّ للؿىت اإلاالُت ـــ 
62 

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت   مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

تي  لالؾخهضاص والخطضي والخهاون في مُضان الخلىر الٍؼ

( oprc92  لؿىت )2992 

0 

05 
ت بحن خٙىمت  ْاهىن جطضًٔ اجُاّ زضماث حٍى

ت الهغاّ  ذحمهىٍع  وخٙىمت صولت الٍٙى
0 

م ) ْاهىن  2982( لؿىت 207مشغوم ْاهىن الًاء الٓاهىن ْع

م ) بشإن  2979( لؿىت 22جطضًٔ اجُاُْت الهمل الهغبُت ْع

م ) ( 6الاحاػة الضعاؾت مضَىنت الاحغ والخىضُت الهغبُت ْع

0 
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 اإلالحٓت بها 2979لؿىت 

06 

ْاهىوي جطضًٔ الغؾالخحن واإلاظٖغجحن اإلاخباصلخحن 

ومدػغ اإلاىاْشاث اإلاخهلٓت بالٓغع الُاباوي 

ش  هت بخاٍع ت الهغاّ اإلاْى  05/5/0225الى حمهىٍع

2 

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

لػبـ واصاعة مُاه الطابىعة والغواؾب في الؿًُ لهام 

0224 

 

00 

07 

ت الهغاّ الى  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اجُاُْت اإلاههض الضولي لخىخُض الٓاهىن الخاص 

)الُىهُضعوا( في شإن اإلامخلٙاث الثٓاَُت 

ت او اإلاطضعة بؿّغ يحر مشغونت  اإلاؿغْو

0 
ت الهغاّ  الى اجُاُْت اإلاىكمت مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 الهُضعويغاَُت الضولُت بطًُتها اإلاهضلت
0 

08 

مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت هٓل املحٙىم 

ت الهغاّ وخٙىمت  نليهم بحن خٙىمت حمهىٍع

ؿاهُا الهكمى واًغلىضا  اإلامل٘ت اإلاخدضة لبًر

 الشمالي

0 

ذ نامي   2999مشغوم ْاهىن جطضًٔ الخهضًالث التي احٍغ

ت نلى  0226و اجُاُْت اوشاء اإلاىكمت الهاإلاُت للملُ٘ت الٍُ٘غ

هىلم نام  هت في ؾخٖى  2967اإلاْى

0 

09 

ت الهغاّ الى  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الاجُاُْت الضولُت إلاىو الخلىر في الؿًُ لهام 

ٛى  2976  2978في ضًُتها اإلاهضلت ببروجٗى

) ٛى ت ازخطاعا باؾم )ماٍع  اإلاخهلٔ بهااإلاهغَو

0 

و الخهاون في املجاٛ نلى مشغوم  ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت حؿَغ

ت الهغاّ  الاْخطاصي وشاون الؿاْت بحن خٙىمت حمهىٍع

ا الجىىبُت ت ٗىٍع  وخٙىمت حمهىٍع

 

32 
مٓترح ْاهىن بلًاء ْغاع مجلـ ُْاصة الثىعة 

م   0222لؿىت  026)اإلاىدل( ْع
0 

مشغوم ْاهىن جطضًٔ اجُاُْت الامم اإلاخدضة بشإن الشُاَُت 

ً والضٛو  .في   الخدُ٘م الخهاهضي بحن اإلاؿدثمٍغ
0 

32 
مٓترح ْاهىن بلًاء ْغاع مجلـ ُْاصة الثىعة 

م   0222لؿىت  82)اإلاىدل( ْع
0 

ل هُٓاث اهخساباث  نلى مشغوم ْاهىن جسطُظ وجمٍى

 مجلـ الىىاب
0 

30 
مٓترح ْاهىن الخهضًل ألاٛو لٓاهىن شب٘ت 

م   0225لؿىت  06ألانالم الهغاقي ْع
اغُت الىؾىُت 8  65 مٓترح ْاهىن الاجداصاث الٍغ

33   

ت الهغاّ الى حهضًل اجُاُْت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

باٛػ بشإن الخد٘م في هٓل الىُاًاث الخؿغة والخسلظ منها 

 نبر الحضوص

0 

34   

ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ىص الؿًُ بشان اإلاؿاولُت اإلاضهُت نً  اغغاع الخلىر بْى

تي لهام   0222الٍؼ

0 

35   
ت الهغاّ الى الاجُاُْت الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

بشإن غبـ الىكم الؿُُيُت اإلآاومت لاللخطاّ وطاث الازاع 
0 
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 0222اإلااطًت لهام 

36   
مشغوم ْاهىن الخهضًل الثاوي لٓاهىن الخضعج الؿبي البُؿغي 

م )  2982( لؿىت 266ْع
4 

ضًاث   37  26 مشغوم ْاهىن الىاحُاث الاًٍؼ

38   

ٛى  ت الهغاّ الى بغوجٗى ْمو  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الانماٛ يحر اإلاشغونت اإلاىحهت غض ؾالمت اإلاىطاث الثابخت 

 2988الٓائمت في الجٍغ الٓاعي لهام  

0 

39   
ت الهغاّ الى الاجُاُْت  الضولُت  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

اث لهام   ( CSC ) 2970لؿالمت الحاٍو
0 

42   
ت الهغاّ الى اجُاُْت  الانتراٍ  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

ىٕع   ( .2958بٓغاعاث الخدُ٘م الاحىبُت وجىُُظها )هٍُى
0 

42   

ت الهغاّ  الى  مشغوم ْاهىن حهضًل ْاهىن اهػمام حمهىٍع

والاجُاّ  2968الاجُاُْت الضولُت للؿحر نلى الؿّغ لهام 

م ) 0226اإلا٘مل لها لؿىت  الاوعبي   0225( لؿىت 62ْع

6 

40   

حن مً مىدؿبي وػاعة  مشغوم ْاهىن الحّٓى الخٓانضًت للمخَى

ت في وػاعة  الصحت مً طوي  اإلاهً الؿبُت والصحُت والاصاٍع

 الصحت هدُجت الخطضي لُاًغوؽ ٗىعوها

6 

43   
هٓابت املحاؾبحن مٓترح ْاهىن الخهضًل الثالث لٓاهىن 

م )  . 2969( لؿىت 285واإلاضْٓحن ْع
22 

44   

ٛى بشإن  ت الهغاّ الى بغوجٗى مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الاؾخهضاص والخطضي والخهاون في مُضان اخضار الخلىر 

 0222بمىاص زؿحرة وغاعة لهام 

0 

45   
ت الهغاّ الى اجُاُْت هحروبي  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 0227إلػالت الحؿام لهام الضولُت 
0 

46   

ٛى نام  ت الهغاّ الى بغوجٗى مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

الجُاُْت مىو الخلىر البدغي الىاحم نً ْلب  2996

 2970الىُاًاث واإلاىاص الازغي لهام 

0 

47   
م ) ( لؿىت 89مشغوم ْاهىن حهضًل ْاهىن الصحت الهامت ْع

2982 
0 

 8( مً مشغوم ْاهىن املح٘مت     02، 22، 8نلى اإلاىاص )    48
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 الاجداصًت الهلُا

 6 مشغوم ْاهىن مىاحهت حائدت ٗىعوها   49

52   

مشغوم ْاهىن الخهضًل الاٛو لٓاهىن ضىضّو صنم الاْؿام 

م ) ( 7الضازلُت في وػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ْع

 . 0220لؿىت 

4 

52   
ت الهغاّ الى مهاهضة الخهاون  مشغوم ْاهىن اهػمام حمهىٍع

 2972لؿىت  pctبشإن البراءاث 
0 

50   
ذ نلى م  الاٛو الامغمىاص ْاهىن الخهضًل  الخطٍى لؿىت  62ْع

 الهلُا املح٘مت الاجداصًت  ( ْاهىن 0225  
8 

53   
ت الهغاّ  مشغوم ْاهىن اإلاىاػهت الهامت الاجداصًت لجمهىٍع

 .0202للؿىت اإلاالُت 
69 

 



 52 

م )  ألانػاء( مضازالث وهٓاؽ الىكام للؿاصة 9ملحٔ ْع

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

53 

عمار طعمة 

 عبد العباس

 

3 66/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

لانون العنف االسري هذا المانون خطٌر وفٌه 

 مخالفات جوهرٌة ٌهدد استمرار العائلة العرالٌة
  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

حول تمرٌر ومنالشة المراءة الثانٌة لمشروع 

لانون تصدٌك أتفالٌة تسرٌع التعاون فً 

األلتصادي وشؤون الطالة بٌن حكومة المجال 

جمهورٌة العراق وحكومة جمهورٌة كورٌا 

 الجنوبٌة

  

1 63/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

تسعة المعاٌٌر فً النظام الممترح للدوائر 

 االنتخابٌة
  

83 61/82/6262 
حسن 

 الكعبً
 النصر

عدم وجود نص المواد الملغاة فمط نص التعدٌل 

 التدرج الطبًلمانون 
  

   الٌة التصوٌت فً لانون الضمان الصحً    

    
مجموعة المالحظات فً المراءة الثانٌة لم تؤخذ 

 بعٌن االعتبار فً التصوٌت
  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

مداخلة حول الموانٌن واالتفالٌات الدولٌة 

 واحمٌة المجلس فً لبولها او رفضها
  

  مالحظات حول لانون التعدٌل الثانً لمانون     
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 6226( لسنة 79الطرق العامة رلم )

    

% اجور نمل الغاء شرط المعدل 62تحفٌص 

فً الدراسات العلٌا وعدم الماء المبض علٌه 

مالحظات حول ممترح لانون حماٌة الموظف 

 الحمولً

  

81 3/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
  النصر

اتفالٌة التعاون مالحظات بخصوص 

 بٌن العراق وكورٌا الجنوبٌة
 

  
حسن 

 الكعبً
 النصر

عدة مواضٌع بخصوص االزمة المالٌة 

 ورواتب الموظفٌن
  

    

مجموعة مالحظات حول االتفالٌة العرالٌة 

الكوٌتٌة منها تستثنً االتفالٌة الشركات 

الكوٌتٌة من دفع الضرائب ورأس المال 

تمنح االتفالٌة هذا للسلطات العرالٌة وال 

 االمتٌاز للشركات العرالٌة

  

  
بشٌر 

 حداد
 النصر

 8191عدة مالحظات حول اتفالٌة نٌوٌورن 

منها تعتبر اإلتفالٌة لرارات التحكٌم التً 

تصدر فً دولة اإلنفاض لرارات أجنبٌة 

بممتضى تلن الدولة إذا ٌوجد عنصر أجنبً فً 

للوالٌة المحاكمة، وفً هذا انتماص وخرم 

 المضائٌة والمانونٌة للبالد7

  

62 1/88/6262 
بشٌر 

 حداد
  النصر

لانون المعاهداتواالتفالٌات ٌشترط  -

موافمة باألغلبٌة المطلمة لعدد االعضاء 

(، حضرتن للتالموجودٌن 8:9)

( وشاهدت أنا كم نائب أنسحب، 816)

 ممابلهمأنا اشاهد 
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( لم 62الى  89االحظ أكثر من )

 .ٌرفعواأٌدٌهم

     

ال ٌوجد لدٌنا معٌار عٌن، العٌن لٌست 

معٌار، النظام الداخلً ٌمول الممرر 

ٌموم ٌحتسب، اذا المعٌار العٌن، عٌنن 

معٌار وعٌنً لٌست معٌار، لماذا؟ ال 

النظام الداخلً ٌمول الممرر ٌصعد 

( 8:9ٌحتسب سٌدي الرئٌس7 احتسب )

 عدد لٌس بالملٌل احتسبه

 نعم، أمضً

     

هنان عجلة ال مبرر لها؟ هنان اتفالٌة 

لد تربط العراق بالتزامات عشرات 

السنٌن، حضرتن تطبٌك نظام داخلً ال 

ٌستغرق منا دلٌمة أو دلٌمتٌن،  مجلس 

النواب مطالب بنوعٌة ورصانة 

التشرٌع، لٌس مثلما حصل بمعادلة 

الشهادات أحرجنا أمام االمة كلها شرع 

تى رصانة على السرٌع، وبالتالً ح

التعلٌم كلها مهددة، وكل الجامعات وكل 

االكادٌمٌٌن وكل المختصٌن عاتبونا 

والمونا وانتمدونا على هذا التشرٌع، 

أخً الدولة نحن عندما نمول نرٌد دولة 

 ممابل ال دولة، كٌف تبنى الدولة؟

حضرتن تعلم أنه اآلن ولت 

التصوٌت، هذه المالحظات تمدم فً 

راءة الثانٌة، المراءة االولى والم

وحضرتن لدمت مالحظاتن، كل 

مشروع لانون حضرتن تمدم 

 مالحظاتن مكتوبة وممروءة أٌضا  

    
مالحظات حول لانون مجلس الوزراء و 

 الوزارات
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68 88/88/6262 
بشٌر 

 الحداد
   مالحظات حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات النصر

67 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
   مالحظات حول لانون جرائم المعلوماتٌة النصر

6: 1/86/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
   مالحظات حول لانون تصدٌك اتفالٌة بازل النصر

   مالحظات حول لانون تصدٌك اتفالٌة نٌروبً    

61 89/86/6262 
بشٌر 

 الحداد
 النصر

مالحظات حول لانون تعدٌل لانون مجلس 

 النواب
  

61 8:/86/6262 
حسن 

 الكعبً
 النصر

مالحظة حول لانون تصدٌك االتفالٌو العرالٌة 

 مع كورٌا الجنوبٌة
  

78 81/86/6262 
بشٌر 

 حداد
   مالحظات حول لانون مناهضة التعذٌب 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
  

  لماذا ال ٌاخذ بمالحظات النواب فً المراءة  النصربشٌر  88/8/6268 78
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 الثانٌة وعندما نصل للتصوٌت ال نراها حداد

   مالحظات حول لانون الموازنة    

 87/8/6268 
بشٌر 

 حداد
 النصر

نجدد مطلبنا بإلغاء عمود الجوالت التراخٌص 

مع الشركات االجنبٌة، واستبدالها بصٌغة 

منصفة للعراق تعطً دورا  أوسع للجهد 

 الوطنً وإدارة تطوٌر الثروات النفطٌة

  

79 87/8/6268 
حسن 

 الكعبً
   طلب حول النصاب غٌر مكتمل  النصر

    
مالحظات و تعدٌالت على لانون  مجموعة

 االندٌة الرٌاضٌة اثناء التصوٌت
  

  86 6268/7/1 
دمحم 

 الحلبوسً
  النصر

حول حصانة الشركات المجهزة 

 للماحات

أستاذ عمار النفاذٌة لبل إلرار 

المانون فمط بما ٌتعلك بالشركات 

المصنعة والمجهزة ال ٌمتد ذلن الى 

 الشركات الناللة

   لانون التعدٌل الثانً لمانون الطرق العامةحول       

      
( مالحظة حول لانون اٌجار األراضً 82)

 الزراعٌة
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

55 

فالح حسن 

جاسم 

 الخزعل  

2 72922727 

دمحم 

إلحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون

ح قانون معادلة إلشهادإت  حول مقتر

وإلدرجات إلعلميةحملة إلشهادإت إلذين 

حصلوإ عىل إلشهادإت أثناء إلدوإم وهم 

 حملة إلشهادإت إللذين تم 
ً
، وأيضا ن موظفي 

  هم 
تعيينهم دون إلشهادإت أو إلكليات إلتر

 فيها، يحتاج هذإ إلموضوع بالتنسيق مع 
ً
أصال

ق بقانون إلخدمة إللجنة إلمالية بما يتعل

 إلمدنية

  

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

 تخصيص 
ً
، ثانيا لالرتقاء بالوإقع إلخدم 

ن  إلمبالغ إلالزمة العمار إلمرقدين إإلمامي 

ن وإلمساجد وإلموإقع إالثرية   إلعسكريي 

  

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

  كل إلمحافظات وه  من 
عقود تشغيلية ػن

  موإزنة إلموإزنة إالتحادية 
ح تضمينهم ػن ونقتر

  2727عام 

  

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

قانون )إلبرصة  2707( لعام 66قانون رقم )

 عاصمة إلعرإق إالقتصادية( لماذإ ال ينفذ
  

كتلة بشت    
وع ميناء إلفاو  477مناقلة  مليار دينار إىل مشر

إلف  57إلكبت  مهم جدإ إذإ سيوفر إكتر من 
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 عامل منترصون حدإد

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

  كل إلمنافذ و إلسيطرة 
توحيد إإلجرإءإت ػن

عليها قانونيا و ال تفتح منافذ عىل حساب 

إلمنافذ إالخرى الن نصف وإردإت إلمنافذ 

 تذهب إىل إلمحافظ

  

3 82922727 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون
   حول إلموإزنة إلعامة وكيفية سد إلنفقص

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

ن ضمن  حول حشد إلدفاع هم مشمولي 

إض إلدإخىل   ولم ترصف مستحقاتهم  إالقتر
  

00 0720722727 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون
كة )دإيو(    بخصوص إلتحقيق بإنتحار مدير شر

09 720022727 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون
   مالحظات حول قانون إلعجز إلماىل  

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

وع قانون  تقرير ومناقشة إلقرإءة إلثانية مشر

ؤنضمام جمهورية إلعرإق ؤىل إإلتفاقية إلدولية 

  ميدإن 
ن
لالستعدإد وإلتصدي وإلتعاون ػ

(  
 0997( لسنة 97OPRCإلتلوث إلزيتر

  

27 920022727 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

مجموعة مالحظات حول قانون مجلس 

 إلوزرإء وإلوزإرإت
  

كتلة حسن   
وع ميناء إلفاو إلكبت   إلمطالبة بدعم مشر

وتخصيص إلمبالغ إلمالية إلالزمة إلكمال 
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وع منترصون إلكعت     إلمشر

20 0020022727 

دمحم 

إلحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون

ن  حول إألسئلة إلشفاهية وحضور  مدإخلتي 

 إلمسؤول
  

  
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات واضافة مادة 

 تجرٌم الدول الداعمة لالرهاب
  

23 2020022727 
حسن 

 الكعبً

كتلة 

 منتصرون

  تنسجم مع 
إلتوسعة للمقاعد إلدرإسية إلتر

إالهىل  ( وقانون إلتعليم 34إلمادة إلدستورية )

 2706( لسنة 25رقم )

  

 2320022727 

دمحم 

إلحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون
   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية

25 720222727 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

( 62حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم )

إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء يجب تحديد 

  لدقة إلمتابعة
 إلسقف إلزمتن

  

  
 بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

إضافة كل من ساهم وشارن فً التصدي 

لجائحة كورونا ٌتم تضمٌنه فً المانون الحموق 

التماعدٌة للمتوفٌن من ذوي المهن الطبٌة 

 والصحٌة نتٌجة التصدي لفاٌروس كورونا

  

دمحم  920222727 26

إلحلبو 

كتلة 

 منترصون
وع قانون إنضمام جمهورية إلعرإق  حول مشر

  نقل 
إىل تعديل إتفاقية بازل بشأن إلتحكم ػن
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 إلنفايات إلخطرة وإلتخلص منها عت  إلحدود.  س  

28 0520222727 

دمحم 

إلحلبو 

 س  

كتلة 

 منترصون
 

   
ن ػن ن إلفضائيي  حول إلموظفي 

 كردستان
 

29 0620222727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة 

 منترصون
   وزير إلصناعةحول إستضافة 

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة 

 منترصون
نامج إلحكوم      حول تقرير لجنة متابعة إلت 

33 92022720 
حسن 

 إلكعت   

كتلة 

 منترصون

حول مناقشة قانون إلموإزنة إلعاملة لسنة 

2720 
  

34 002022720 
بشت  

 حدإد

كتلة 

 منترصون

  لقانون مؤسسة 
إلسجناء قانون إلتعديل إلثابن

ن رقم )  2776( لسنة 4إلسياسيي 
  

    
  هذإ 

ن
حول قانون إلموإزنة وإنصاف إلبرصة ػ

 إلقانون
  

 87/8/6268 
بشٌر 

 حداد

كتلة 

 منتصرون

مماتل من الحشد وشملهم فً  3222انصاف 

 الموازنة
  

    
  
ن وشملهم ػن رصف مستحقات إلفالحي 

 إلموإزنة
  

كات إلنفطية إلذين        إلشر
ن
إنصاف إلعقود ػ

عام وهم عقود ولم يثبتوإ إىل  02مضن عليهم 
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 هذه إللحظة

35 032022720 
حسن 

 الكعبً

كتلة 

 منترصون
 نمطة نظام حول النواب المتغٌبٌن 

أدعو هٌأة الرئاسة إلى اجتماع 

عاجل لوضع اللمسات الحمٌمٌة على 

وجود النواب والنواب غٌر 

المتواجدٌن بالفصل وعدم الحصول 

 على استحمالاتهم هم وحماٌاتهم

  42 27202328 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة 

 منترصون
   حول زيارة إلبابا فرإنسيس

  إلزرإعية      
   حول قانون إيجار إألرإضن

  44 272023206 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة 

 منترصون

حول شمول عوإئل ضحايا إالنتفاضة 

 وإلمقابر إلجماعية ضمن إلموإزنةإلشعبانية 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

72 

عالية نصيف 

جاسم 

 إلعبيدي

3 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

كتلة معا 

 للقانون

  أكدت 
مخالفه قرإرإت إلمحكمة إالتحادية إلتر

  بها جنبة مالية ال 
ن إلتر بأن مشاري    ع إلقوإني 

  بها وإلمادة
( وإضحة بالبت 94)  يمكن إلمضن

 وإإللزإم 

  

    
  
  وزإربر

حول إرجاع إلمفسوخة عقودهم ػن

 إلدفاع وإلدإخلية
  

    

حول لط االراضً التً لم تستفد منها 

التً تعود ملكٌتها الى  6227 الحكومات ما بعد

 وزارة المالٌة

  

5 092922727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

نطالب إلمذكرإت إالولية نطالب 

باإلجتماعات إألولية، لالتفاقيات  

ويتم إلتصويت عليها بدون أن نعرف 

أصل إإلتفاقية ما ه  وما مذكرإتها 

 وأجتماعاته

اللجان هذه مالحظة مهمة أتمنى من 

أن تأخذ بنظر اإلعتبار حتى 

الجلسات التحضٌرٌة والمنالشات 

 التً تعمد حول هذا الموضوع7

6 202922727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

حول قانون إلضمان إلصح  هل به 

 جنبة بمالية إم ال

اجاب ممثل اللجنة نعم ٌوجد فً 

 المانون جنبة مالٌة

  
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون

وع  قانون إنضمام جمهورية إلعرإق إىل  مشر

، وجوب  2776إتفاقية إلعمل إلبحري لسنة 

ي    ع دإخىل  ينسجم مع متطلبات 
وجود تشر
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 إالتفاقية

  
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون

يجب إن تكون قرإرإت إلمحكمة إالتحادية 

 وإضحة
  

7 222922727 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون
 

  هناك حول 
قانون إلموضف إلحقوػر

  
ن يتعمدون ػن إلكثت  من إلحقوقيي 

خسارة إلدعاوى ولدي إلكثت  من 

ن  ن قانونيي  إألدلة وإلشوإهد أجد ممثلي 

  
  ؤفشال وزإرته ػن

للوزإرإت يتعمد ػن

 خسارة هذه إلدعوى

 

00 0420722727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون

( 1المادة )توجٌه للجنة المانونٌة بأضافة نص 

من لرار المحكمة االتحادٌة  6281لعام 

الواجب التنفٌذ الى اللجنة المانونٌة لتنفٌذه كمادة 

لانونٌة المتعلك بفوز المرأة بأكثر من أصوات 

 الرجال7

  

03 2620722727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون
 

إض عىل بعض موإد إلتعديل  إالعتر

كة إلنفط إلوطنية  لقانون شر

لانون مصوت علٌه ولدٌنا تعدٌل 

والتعدٌل أكٌد ضرورة وهو ٌمر 

باإلجراءات المانونٌة الذي أرسل 

حسب ما أرى من الحكومة بكتابهم 

 1/1/62627( فً :8962المرلم )

05 2720722727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون سامرإء عاصمة إلثقافة إالسالمية 

إض بخصوص توفت   مخصصات إعتر

 للمحافظة من إلموإزنة إالتحادية
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07 2820722727 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للقانون

حول النصاب والتصوٌت فً لانون الضمان 

 الصحً
  

  
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

وع قانون إنضمام جمهورية إلعرإق ؤىل  شر

إلمعدل التفاقية قمع  2775بروتوكول عام 

وعة إلموجهة ضد سالمة  إالعمال غت  إلمشر

 0988إلمالحة إلبحرية لعام 

  

27 920022727 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون مجلس إلوزرإء به مخالفة إىل 

إلدستور فيما يتعلق بالدور إلرقاب   لمجلس 

إلنوإب وآلية إلدور إلرقاب   إلذي نص عىل 

إالستضافة وإلسؤإل وإالستجوإب، فيه 

إلتقاعد إلعام، فيه مخالفة إىل مخالفة لقانون 

قانون دور وإيجار عقارإت إلدولة، فيه مخالفة 

  إلدولة رقم )
( لسنة 04إىل إنضباط موظؼن

ن إلوزرإء، فيه بدعة 0990 ، فيه مخالفة لقوإني 

جديدة إلمتمثلة بترصيف إالعمال، ال يوجد 

لها غطاء دستوري، فيما يتعلق باللجان 

  هذإ 
ن
  ذكرت ػ

 إلقانونإلتحقيقية إلتر

  

68 0020022727 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون
 حول إالسئلة إلمتكررة إىل إلوزرإء 

 
 

    
( نائب لحضور وزير 077طلب مقدم من )

لمان   إلنقل إىل إلت 
 

مناقشة مع وزير إلتعليم إلعاىل  حول توسعة كتلة معا حسن  68/88/6262 67
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 إلمقاعد إلدرإسية للقانون الكعبً

 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

كتلة معا 

 للقانون

ي    ع  يجب ضم إللجنة إلقانونية إىل لجان تشر

قانون جرإئم إلمعلوماتية وإيضا يجب إن تكون 

 إلعقوإبت بالغرإمة وليست سالبة للحرية

  

 بشٌر حداد 3/86/6262 69
كتلة معا 

 للقانون

( و إلعقود إالحتكارة 62حول تقرير إللجنة )

ن بالفساد دإخل وعدم  ذكر إسماء إلمتورطي 

لماذإ  2774إلتقرير ولماذإ لم يتم إلبحث من 

 2776بدإ من 

  

6: 1/86/6262 
دمحم 

 إلحلبوس  

كتلة معا 

 للقانون

( 9إلقانون يخالف قانون إالنتخابات رقم )

  تنص عىل مجلس إلوزرإء و 2727لسنة 
، وإلتر

وزإرة إلمالية رصف إالموإل إلمخصصة ألجرإء 

إالنتخابات إىل إلمفوضية إلمستقلة 

لالنتخابات بناًء عىل طلب مجلس إلمفوضية، 

  توجد مادة صوتنا عليها رقمها )
( 43يعتن

حددت آلية رصف أموإل إلمفوضية، لماذإ 

يأتينا قانون تمويل أو حتر تخصيص 

  
ن
مخصصات؟ عندما يوجد مادة وضعناها ػ

قانون إالنتخابات تنص عىل آلية رصف 

 إلعليا إلمستقلة لالنتخابات.  إلمفوضية

  

28 0520222727 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

  قانون تعيل قانون 
حول حصانة إلنوإب ػن

  مجلس إلنوإب
 

نامج إلحكوم  كتلة معا حسن  0920222727 30    حول تقرير لجنة مرإقبة إلت 
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 للقانون الكعبً

32 0920222727 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للقانون

حول قانون إلتعديل إالول لقانون إصالح 

ن رقم ) الء وإلمودعي  ن
  2708( لسنة 04إلتن

 

34 022022720 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للمانون

( الفمرة رابعا  62حول الموازنة تتعلك بالمادة )

  المتعلمة باالستمطاعات
 

  36 272020223 
بشت  

 حدإد

كتلة معا 

 للمانون

مستشار رئٌس تحرٌن دعوى لضائٌة على 

  الوزراء عبد الرحمن الجبوري
 

    
دمحم 

 إلحلبوس  

كتلة معا 

 للمانون

حول استجواب رئٌس هٌئة االعالم 

  واالتصاالت
 

  37 2720/0226 
حسن 

 إلكعت   

كتلة معا 

 للمانون
 ( اللجنة النٌابٌة881حول االمر النٌابً )
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

77 
حسٌن علً 

 كرٌم العمابً

 النصر بشٌر حداد 3/1/6262 6
لٌام الحكومة بتصفٌة العمالة األجنبٌة فً 

 العراق
  

 النصر بشٌر حداد 1/1/6262 7
تعطٌل مجلس الخدمة االتحادي والسبب تشرٌع 

 األتحاديلانون الخدمة المدنً 
  

 النصر بشٌر حداد 81/1/6262 9
حول مناطك اطراف بغداد وتذلٌل الصعوبات 

 لهم من خالل زٌارة رئٌس الوزراء الٌهم
  

 النصر بشٌر حداد 68/1/6262 :

من حٌث المبدأ وفما  للنظام الداخلً لمجلس 

النواب على تشرٌع لانون استبدال العموبات 

 مالٌةالسالبة للحرٌة بمبالغ 

  

83 61/82/6262 
حسن 

 الكعبً
   مداخلة حول النصاب والتصوٌت  النصر

   اللغط الحاصل حول االتفالٌات الدولٌة النصر بشٌر حداد  

 النصر بشٌر حداد  

هٌأة االشراف المضائً هٌأة رلابٌة على 

السلطة المضائٌة كٌف تكون تحت مجلس 

واضح المضاء االعلى هذا خالل تنظٌمً 

الرلابة تلتزم أما التكافؤ أو العلوٌة وألل تمدٌر 

 أن ٌكون هنان تكافؤ بٌناتهم أساسا  

  

   المطالبة باستضافة رئٌس الوزراء  النصر بشٌر حداد 3/88/6262 81

    
  عدم احتواء لانون الموازنة لخطة تمشفٌة 



 68 

 وخطه تعضٌم اٌرادات

68 88/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

بعض االخطاء التشرٌعٌة فً لانون مجلس 

  الوزراء والوزارات
 

   مداخلة حول شروع لانون الناجٌات اإلٌزٌدٌات النصر بشٌر حداد  

    
مداخلة حول استمطاع الرواٌت والوالع 

  الصحً فً اطراف بغداد
 

 النصر بشٌر حداد 68/88/6262 67

تتناسب مع  مداخلة مع وزٌر التعلٌم هل الخطة

الموارد البشرٌة واالمكانٌات اللوجستٌة لوزارة 

  التعلٌم العالً

 

 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

موضوع المواد الجرمٌة فً النص األصلً 

( مادة اختِصرت إلى 69للمانون كانت حوالً )

( مواد وهذا غرٌب ومستهجن بالسٌاسة 9)

  التشرٌعٌة لدٌنا فً العراق

 

6: 1/86/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 النصر

حول لانون نفمات انتخابات مجلس النواب 

ملٌار دٌنار لدى المفوضٌة ٌمكن  877وجود 

  مداورتها دون اللجوء الى االلتراض

 

   تاخٌر تشرٌع لانون الموازنة النصر بشٌر حداد 1/86/6262 63

   حول مزاد العملة و انخفاض سعر الصرف  النصر بشٌر حداد 89/1/6262 61

61 8:/86/6262 
حسن 

 الكعبً
 النصر

ضرورة تشرٌع لانون صارم ومحبون بدرجة 

عالٌة وبدرجة كبٌرة جدا  لضبط التعالدات 

  الحكومٌة
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78 81/86/6262 
حسن 

 الكعبً
 حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج الحكومً النصر

 
 

   حول لانون الموازنة النصر حدادبشٌر  81/86/6262 76

78 86/8/6268 
حسن 

 الكعبً
 النصر

حول الموازنة تحدٌد النفمات و تعوٌضات 

  الموظفٌن
 

  79 
 

/6268 

حسن 

 الكعبً
 النصر

 حول لانون الموازنة

  
 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 النظامالرد على نقاط  نقاط النظام المداخالت الكيان

91 
صباح جلوب 

 فالح الساعدي
8 9/1/6262 

دمحم 

 الحلبوسً
  االستمامة

( لسنة 72فٌماٌتعلمبتعدٌل األمر )

فالموضوعٌنمختلفٌنهنان والعة  6229

لانونٌةوكٌان لانونً وهو   المحكمة 

(، 72االتحادٌةالحالٌة بناء على األمر )

وهنان مشروع إلٌجاد المحكمة 

على األمر االتحادٌةالجدٌدة بناء 

الدستوري، والعتان مختلفتان واألمر 

مترون للمجلس إما ٌمضٌبتعدٌل لانون 

المحكمة االتحادٌةالفعلٌةالحالٌة أو 

ٌمضٌبتشرٌع لانون المحكمة الجدٌدة 

 وباألسس الدستورٌة

كان لدٌنالانونٌن وممترح 

ومضٌنابهماسوٌا  ووصلنا الى إجراء 

تشرٌع على الجمٌع، وبما ٌتعلمبهذه 

مادة فً النظام الداخلً ٌتحدث عن ال

لانون جدٌدله ارتباط بموانٌن أخرى 

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، 

وبإمكان اللجنة المانونٌة فً التمرٌر 
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تمدموه للمراءة الثانٌة  الذي سوف

تمدمون 7وجهة نظركم فٌماٌتعلك 

بالمانون وممكن تعرضونه على 

السادة أعضاء مجلس النواب إلتخاذ 

 الشأن بذلن

8 82/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
   لانون أعمار مدٌنة الصدر االستمامة

9 81/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 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 7التصوٌت إذا ألر المجلس إنه 

بحاجة لهذاالتشرٌعٌصوتعلٌه من حٌث 

 المبدأ بالمبول أو الرفض

 

88 82/82/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

عدم إدراج تعدٌل النظام الداخلً على جدول 

 األعمال
  

   المطالبة بتحدد موعدا  لحضور رئٌس     

86 68/82/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

المطالبة بتولٌة جدول اعمال المجلس اهتماما 

 اكبر كونة فمٌرا
  

87 6:/82/6262 
حسن 

 الكعبً
  االستمامة

بٌان على جدول االعمال حول اضافة 

 ٌستنكر االساءة الى رسول هللا )ص(
 

   توضٌح لمسالة النصاب والتصوٌت  االستمامةحسن  61/82/6262 83
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 الكعبً

    

اضافة عبارة بعد نشره فً الجرٌدة الرسمٌة 

من ممترح لانون معادلة الشهادات  :8للمادة 

 والدرجات العلمٌة

  

81 3/88/6262 
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 

 الوزراء،بخصوص لانون الموازنة

  

 االستمامة بشٌر حداد 1/88/6262 62
عدم توزٌع مسودة المانون )مشورع لانون 

 مجلس الوزراء والوزارات(على االعضاء
  

68 86/88/6262 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

اعتراض حول مجموع من المواد داخل 

مشروع لانون مجلس الوزراء والوزارات 

 كونها تخالف النصوص الدستورٌة

  

67 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
  االستمامة

عدد من المخالفات واضحة حول لانون 

 مجلس الخدمة االتحادي
 

 االستمامة بشٌر حداد 89/86/6262 61

الموانٌن التً ٌجري فٌها التعدٌل او التً علٌها 

طعون من المحكمة اإلتحادٌة ولرارات 

المحكمة االتحادٌة ٌجب ان توزع على 

 االعضاء للطالع علٌها

  

على لجنة البرنامج الحكومً والتخطٌط  االستمامةحسن  81/86/6262 78

االستراتٌجً توزٌع تمرٌرها على اللجان كلن 
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 باختصاصه لمرالبة الحكومة  الكعبً

78 88/8/6268 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

حول لانون الموازنة العامة على اعتبار 

الى  6268الموازنات المادمة موازنة ازمة من 

وتنشٌط المطاع الزراعً والصناعً و  6269

االبتعاد عن االلتراض الداخلً والخارجً 

 وتفعٌل دور االستثمار

  

7: 67l8l6268 االستمامة بشٌر حداد 
استدعاء الوزراء و المسؤلٌن االمنٌٌن حول 

 حادث تفجٌر ساحة الطٌران
  

      
حول استجواب رئٌس هٌئة االعالم 

 واالتصاالت
  

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

91 
إرشد رشاد 

 إلصالح  
0 52922727 

دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

تقرير إللجنة إلقانونية حول إلدوإئر إلمتعددة 

  جعل 
لقانون إنتخابات مجلس إلنوإب إلعرإػر

 إلدوإئر إلمختلطة دإئرة وإحدة
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2 72922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

حول قانون معادلة إلشهادإت إلعلمية إلمادة 

(2) 
  

    
حول قانون إالندية إلرياضية موضوع 

 إالستثمارإت و إلمنح وإلهبات
  

3 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

قانون إلتعديل إألول لقانون إلتعدإد إلعام 

 2778( لسنة 47للسكان وإلمساكن رقم )

إلوزإرإت إلمعنية لم ترسل مالحظاتها حول 

 إلقانون

  

 بشٌر حداد 82/1/6262 8

الجبهة 

التركمانٌة 

 العرالٌة

   حول فالحً كركون

    
حول استمارة وزارة الدفاع التً تحمل فمرة 

 الطائفة بداخلها
  

1 63/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

الجبهة 

التركمانٌة 

 العرالٌة

الدوائر االنتخابٌة لمانون انتخابات مجلس 

 النواب العرالً ال تلبً طموح محافظة كركون
  

82 63/1/6262 
حسن 

 الكعبً

الجبهة 

التركمانٌة 

 العرالٌة

   حول التوازن المومً فً دوائر الدولة

الجبهة  بشٌر حداد 88/88/6262 68

التركمانٌة 

حول بعض المخالفات الدستورٌة فً لانون 

 مجلس الوزراء والوزارات
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 العرالٌة

    
ن يطب إن تكون  حول موضوع عودة إلنازحي 

 طوعية وليست قرصية
  

23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

ورة تعزيز حول قانون جرإئم  إلمعلوماتية ورصن

 إلقانون بمبادئ حقوق إالنسان
 

 

33 92022720 
حسن 

 إلكعت   

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

ورة إنشاء  ن و رصن كمانيي 
ين إلتر حول إلمحارصن

كمانية  مدإرس تعلم باللغة إلتر
 

 

    
طة  حول إلتمثيل للقليات دإخل كليات إلشر

  وإلدفاع
 

34 022022720 
حسن 

 إلكعت   

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

حول موضوع إالختفاء إلقشي وموقف لجنة 

 حقوق إالنسان
 

 

 بشت  حدإد  

إلجبهة 

كمانية  إلتر

 إلعرإقية

ورة وجود ممثل للحكومة دإخل  حول رصن

 إلمجلس
 

 

    
وضع إلطرق إلرإبطة بمحافظة كركوك )طريق 

  إلموإزنة
  بغدإد كركوك( ووضعها ػن

 

  86 6268/7/1 
دمحم 

 الحلبوسً
إلجبهة 

كمانية  إلتر
   حول قانون إلمحكمة إالتحادية
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 إلعرإقية

  إلزرإعية      
   حول قانون إيجار إألرإضن

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

91 
مثنى أمٌن 

 نادر حسٌن

3 66/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول اهمٌة وجود المحكمة االتحادٌة و بذلن فاي لانون 

ٌخرج من المجلس اٌن ٌمكن ان نتاكد من سالمته وٌن 

 ٌمكن انطعن به

  

8: 63/82/6262 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

 المطالبة بمساعدة لجان المساندة للجنة العاللات

الخارجٌة عند لراءة الموانٌن كونها ذات مواضٌع 

 واختصاصات متعددة

  

 بشٌر حداد 61/82/6262 83

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

   احمٌة أي نائب المشاركة مع لجنة العاللات الخارجٌة

68 88/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

   الموة الجوٌةمالحظات لغوٌة حول لانون 

    
االسباب الموجبة لمانون الناجٌات االٌزٌدٌات ٌضعف 

 المانون و ال ٌسنده
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   انصاف موظفً كردستان فً لانون االلتراض    

67 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول لانون جرائم المعلوماتٌة هذا المانون فٌه 

مطاطٌة خطٌرة ٌكمن أن تفسر صٌاغات فضفاضة 

على أوجه متعددة، وٌكمن للماضً أن ٌتجاوز إذا كان 

صاحب غرض على الشخص المتهم أمامه دون وجه 

 حك

  

 بشٌر حداد 1/86/6262 63

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

حول العملة شراء التذاكر لماذا بالدوالر ولٌست 

االللٌم تكون  بالدٌنار وباالضافة الى اسعار السفر الى

 االسعار ضعف االسعار التً تسافر بها الى البصرة

  

 بشٌر حداد 89/86/6262 61

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

من المفترض شكلٌا  أن تكون المواد األصلٌة للمانون 

المطلوب إلغائها موجودة ثم ٌمترح البدٌل إلغاء هذه 

 المادة

  

    

لضٌة اإلستجواب؟ هذه لماذا ٌستثى المحافظ من 

المضٌة ربما تحتاج إلى توضٌح منكم، ألنها تعطل 

جزء من الدور الرلابً لمجلس النواب على 

 المحافظات

  

78 81/86/6262 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

 

حول تمرٌر لجنة متابعة 

البرنامج الحكومً باعتبار 

التمرٌر ذو معلومات سردٌة 

االعضاء لم مملة و اغلب 

 ٌتابعو مع اللجنة اثناء عملها

أوال  إذا حضرتن أو بعض األخوة 

واألخوات ال ٌتابعون فهذه مشكلتهم 

ولٌست مشكلة اللجنة وهذا جهد كبٌر 

لامت به اللجنة من خالل استضافات 

وزٌارات وبٌانات ذكروها وأنا أٌضا  

سجلت بعض المالحظات على 

بعض البٌانات فٌما ٌخص فاٌروس 

 رونا وأتمنى أن ٌكملوا المراءةكو
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 بشٌر حداد 88/8/6268 78

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

السجٌن السٌاسً فً إللٌم كردستان أن ٌأخذوا 

استحمالاتهم لمدة عشر سنوات وفً الحكومة االتحادٌة 

( عام والذي ٌتماضاه السجٌن فً إللٌم كردستان 69)

مما ٌتماضاه هو نصف ما ٌتماضاه أو الل من النصف 

 السجٌن السٌاسً فً الحكومة االتحادٌة

  

79 87/8/6268 
حسن 

 الكعبً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستانً

 

النظام الداخلً لٌس تحدٌدي 

السٌد رئٌس الجلسة لكن 

االسئلة الشفاهٌة جزء من 

النظام الداخلً والدور الرلابً 

للمجلس أو ال، أنا لدمت سؤال 

السجناء شفاهً لرئٌس مؤسسة 

وتمت موافمة الرئاسة وتم 

االحالة إلى الدائرة البرلمانٌة 

لتحدٌد الموعد، أمس تم 

االتصال برئٌس المؤسسة 

لٌحضر وتم االلغاء من جدول 

االعمال بدون أي عذر واضح 

ووجٌه، الرجاء من هٌأة 

الرئاسة عدم تعطٌل الدور 

 الرلابً للمجلس7

أنت من حمن تمدم ولٌس من حمن 

الٌوم، نحن ٌوجد عندنا أن تحدد 

 أولوٌات

  7: 67/8/6268 
بشٌر 

 الحداد

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

 

حول تفعٌل الدور الرلابً 

للمجلس  واستضافة رئٌس 

الوزراء شهرٌا  تعطٌل الرئس 

 وعرللت االسئلة الشفاهٌه

وصلت رسالتن والرئسالتعرلل أي 

 عمل من اعمال السادة النواب 

حسن  :6268/8/6 73  
االتحاد 

االسالمً 
  رئيس 

ن إلسلطابن   توجيه سوإل شفه  إىل حسي 
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ن  الكردستنانً الكعبً  مؤسسة إلسجناء إلسياسيي 

  86 6268/7/1 
دمحم 

 الحلبوسً

االتحاد 

االسالمً 

 الكردستنانً

   حول قانون إلمحكمة إالتحادية

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

93 

محمود جوإد 

 إلزجرإوي

 

 سائرون  بشت  حدإد 72922727 2
حول مدة إقامة إلطلبة معادلة إلشهادة ىح إذإ كانت 

 ستة إشهر متقطعة
  

إض عىل قانون سامرإء و مقارنتها بالكوفة        إعتر

7 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 سائرون 

إىل معاىل  إلسيد وزير إلتخطيط ما ه  إلخطط وجه 

  سوف تتبعها وزإرة 
وإلسياسات إإلنمائية إلتر

 إلتخطيط

  

 سائرون  بشت  حدإد 072922727 4
حول مواد البطالة التموٌنٌة و هدر االموال الحاصل 

  فً التخزٌن 
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 سائرون  بشت  حدإد 092922727 9

)تغرٌدة الصدر ثالث امور موجهة الى ممثل الحكومة 

حول التطبٌع ووابالحكومة،المحاضرٌن والحراس 

  اللٌلٌٌن، رواتب االجراء فً البلدٌة(

 

: 68/1/6262 
حسن 

 الكعبً
 سائرون 

محترحات لمانون المحكمة االتحادٌة )صوت رئٌس 

المحكمة بصوتٌن، مرالة فمهاء لانون االحوال 

 الشخصٌة بدون تصوٌت(

  

 سائرون  بشٌر حداد  
حول مٌناء الفاو و مٌناء مبارن والمعرلالت فً انشاء 

 جزٌرة مصطنعة من لبل الكوٌت
  

إض سائرون  بشٌر حداد 68/82/6262 86    إالزمة إلمالية وقانون إالقتر

 سائرون  بشٌر حداد 3/88/6262 81
ن وكذلك  إلسؤإل حول مزدوىح   إلروإتب وإلفضائيي 

 للوزإرإتإلحسابات إلختامية 
  

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
 سائرون 

تخفٌض اجور الكلٌات االهلٌة فً ظل هذه الظروف، 

جعل الكلٌات من خالل البحوث االستثمارٌة واالنمائٌة 

  ذات مردود مادي للجامعة
 

 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 سائرون 

ن    إلتوإصل إالجتماع  وبي 
ن
ن حرية إلتعبت  ػ لتفريق بي 

إلقذف وإلتشهت  بالباطل هناك أمر هناك صفحات 

ء عت  شخصيات غت  منضبطة ؤىل إلعرإق س 
ُ
  وقنوإت ت

 

 سائرون  بشت  حدإد 0920222727 30
  إلخارج منها عقود إلقوة 

هناك أموإل إستثمرت ػن

  نمر بها
 إلجوية حل مو إلحول لالزمة إلمالية إلتر

  

35 062022720 
حسن 

 إلكعت   
   حول موضوع إلموإزنة سائرون
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   حول موضوع إلموإزنة سائرون بشت  حدإد 272020223 36

37 2720/0226 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول موضوع إلموإزنة سائرون

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

97 
عدنان هادي 

 نور إألسدي

09 720022727 
حسن 

 إلكعت   
نامج إلحكوم   معا للقانون    مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلت 

   مالحظات حول قانون مجلس إلوزرإء و إلوزإرإت معا للقانون بشت  حدإد 920022727 27

26 920222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس إلنوإب معا للقانون

28 0520227272 
دمحم 

 إلحلبوس  
  معا للقانون

حول قانون إلمحكمة 

 إالتحادية

أضم صوتً إلى صوت السٌد النائب 

بإكمال التشرٌع المانونً أو أكمال 

التشرٌع الذي ٌتعلك بالمحكمة 

 االتحادٌة

29 0620222727 
حسن 

 إلكعت   
   حول إسعار إلخدمات إلطبية معا للقانون

   إلموإزنة إلعامةحول قانون     
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30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   
نامج إلحكوم   معا للقانون    مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلت 

   حول قانون مناهضة إلتعذيب معا للقانون بشت  حدإد 0920222727 32

ن      الء وإلمودعي  ن
   حول قانون إصالح إلتن

34 022022720 
حسن 

 إلكعت   
   حول قانون إلموإزنة إلعامة معا للقانون

   حول قانون إلموإزنة إلعامة معا للمانون بشٌر حداد 87/8/6268 78

35 0320272720 
حسن 

 إلكعت   
   حول تاخت  إلنوإب معا للقانون

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

95 
علٌة فالح 

 عوٌد األمارة

6 3/1/6262 
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  

   المتوسطة و االعدادٌة اضافة تربٌة اعالمٌة فً بٌارق الخٌر بشٌر حداد  

   89رفع عمر المطلوب فً كلٌة الشرطة لحملة الشهادات العلٌا الى  بٌارق الخٌرحسن  63/1/6262 82
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 سنة 82بدل من  الكعبً

   األموال المجمدة واألموال المهربة خارج العراق بٌارق الخٌر بشٌر حداد 82/82/6262 88

68 88/88/6262 
حسن 

 الكعبً
 بٌارق الخٌر

صالحٌة مجلس الوزراء اعطاء الضمانات السٌادٌة ما دامها توافك 

 على المروض السٌادٌة
  

67 68/88/6262 
حسن 

 الكعبً
 بٌارق الخٌر

مرالبة وزارة التعلٌم العالً للكلٌات االهلٌة ومدى اكادمٌة والطالة 

 االستٌعابٌة للتعلٌم االهلً
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 3/86/6262 69
( الخاصة بتعالدات وزارة 6:تمرٌر لجنة األمر النٌابً رلم )

 الكهرباء حول الخصخصة
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 89/86/6262 61
تشجع الالمركزٌة لوال  وفعال  وكل دائرة تتحمل مسؤولٌتها وتبعاتها 

 المانونٌة ومخاطباتها للوزارات دون الرجوع للمحافظة
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 86/6262/:8 61

المشروع الحٌوي االستراتٌجً الذي ٌخلص من االختنالات 

المرورٌة وتسهٌل سٌر الركاب إضافة الى ذلن بفترته الزمنٌة المعدة 

 لالنجاز بتشغٌل أٌدي عاملة فً كل منطمة ٌمر بها هذا المطار

  

78 88/8/6268 
دمحم 

 الحلبوسً
 بٌارق الخٌر

االستمطاعات على رواتب الموظفٌن والمتماعدٌن بشكل  رفض فمرة

 تصاعدي فً الموازنة باعتبار رواتب الموظفٌن خط احمر
  

 بٌارق الخٌر بشٌر حداد 6268/8/67 :7  
موضوع خروج العراق من التصنٌف ما دور لجنة التعلٌم العالً 

 العلمً
  

  73 6268/8/6: 
حسن 

 الكعبً
   ( اللجنة النٌابٌة881النٌابً )حول االمر  بٌارق الخٌر
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

97 

سناء دمحم 

حمٌد 

 الموسوي

7 1/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

   إنشاء البنى التحتٌة خصوصا  الموازنات االستثمارٌة 

    
موضوع المفصولٌنالسٌاسٌٌن التً اكتملت جمٌع 

 معامالتهم ومتولفة حالٌا  فً وزارة المالٌه
  

88 82/82/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

 تاخر دفع رواتب الموظفٌن

 

 

 حدادبشٌر  68/82/6262 86

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

   حول الخبراء االلتصادٌٌن الدولٌٌن

    
حول توسعة مماعد الدراسات العلٌا وولراء المماٌٌس 

  واعطاء منتسبً الحشد لروض اسوة بالرانهم الموظفٌن
 

67 68/88/6262 
حسن 

 الكعبً

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

واالجول المبالغ بها باالضافة حول التعلٌم الموازي 

 المماعد المخصصة للعوائل الفمٌرة
 

 

 بشٌر حداد 1/86/6262 63

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

مشروع لانون التعدٌل الثانً لمانون التدرج الطبً 

 8112لسنة  :87البٌطري رلم 
 

 

  تعوٌض الفالحٌن بسبب السٌول وانشاء ساٌلوات الحتواء المجلس االعلى  بشٌر حداد 89/86/6262 61



 84 

االسالمً 

 العرالً

 الفائض من المحصول

    
هنان زٌادة باسعار الولود لذلن تحتاج المشارع الخدمٌة 

  الى دعم
 

 بشٌر حداد 86/8/6268 78

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

ٌجب اعادة الموازنة الى الحكومة بسبب النفمات عالٌة 

 جدا
 

 

    
اللذان ٌشمالن )المحاضرٌن  788و  789حول لرارت 

  ولراء المماٌٌس و المفسوخة عمودهم من الحشد الشعبً(
 

  37 2720/0226 
حسن 

 إلكعت   

المجلس االعلى 

االسالمً 

 العرالً

موضوع الفساد فً محافظة النجف االشرف وإحالة ممبرة 

 النجف االشرف لالستثمار
 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

91 

إٌناس ناجً 

كاظم 

 المكصوصً

 االستمامة بشٌر حداد 81/1/6262 9

موظف فً واسط لم ٌستلم رواتبهم  122هنان اكثر من 

اتمنى من الحكومة المركزٌة تموٌل صندوق الدعم واسط 

 الحدودٌةمن اٌرادات المنافذ 

  

 االستمامة بشٌر حداد 82/82/6262 88
إٌماف راتب اإلجازات والزماالت الدراسٌة للطالب فً 

  الخارج
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 االستمامة بشٌر حداد 68/82/6262 
االعتراض على جوالت رئٌس الوزراء فً الدول 

 االوربٌة
  

 االستمامة بشٌر حداد 3/88/6262 81
التساؤالت التً وضعتها هل اجابة وزارة المالٌة على 

  اللجنة المعنٌة بخصوص لانون الموازنة
 

 االستمامة بشٌر حداد 1/88/6262 62
العجلة فً تشرٌع الموانٌن واهمال عدة اجراءات ٌجب أن 

 تؤخذ بنظر االعتبار عند التشرٌع
  

67 68/88/6262 
حسن 

 الكعبً
  االستمامة

( حول جدول االعمال و 73المادة )

الموضوع الدارج فمط التوسعة فً 

 المماعد الدراسات العلٌا

 

6: 1/86/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

مداخلة حول مشروع لانون انضمام جمهورٌة العراق الى 

تعدٌل اتفالٌة بازل بشأن التحكم فً نمل النفاٌات الخطرة 

  والتخلص منها عبر الحدود

 

78 81/86/6262 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

ما هً  المنهجٌة؟ وما هً هذه المعاٌٌر التً تم اعتمادها 

فً حساب نسبة االنجاز للمشارٌع المتلكئة فً تمرٌر  

  لجنة مرالبة البرنامج الحكومً

 

77 1/8/6268 
حسن 

 الكعبً
 االستمامة

مستحمات فالحً واسط لم تصرف لحد االن، وهنان تلكؤ 

دوائر الموارد المائٌة و فً معامالت الفالحٌن من لبل 

  دوائر الزراعة

 

   حول لانون الموازنة وانصاف محافظة واسط االستمامة بشٌر حداد 86/8/6268 78

   األوائلتعٌٌن الطلبة  االستمامة بشٌر حداد 87/8/6268 

،نحن نرفض  6268لانون الموازنة اإلتحادٌة عام  االستمامةحسن  8/6268/:8 35
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 اإللتراض الخارجً،  الكعبً

36 6268/8/67 
بشٌر 

 الحداد
 االستمامة

حول التغٌٌرات فً المٌاداتاالمنٌةاالخٌرة، من الجانب 

  المانونً
 

   حول دعم الفالحٌن والمزارعٌن    

  37 6268/8/6: 
دمحم 

 الحلبوسً
 االستمامة

حول البرلٌات االستخباراتٌة التً تنشر عبر موالع 

  االجتماعًالتواصل 
 

   حول لانون الموازنة      

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

91 
هدى سجاد 

 محمود
00 0720722727 

دمحم 

 إلحلبوس  
  إلنرص

عدم إدرإج إلسؤإل إلشفاه  للسيد وزير 

  
ن
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 

موافمة مجلس النواب على أن تكون 

جلسة ٌوم السبت هً جلسة 

مخصصة للدوائر االنتخابٌة، 

وبالتالً سوف تكون استضافة السٌد 

وزٌر العمل للشؤون االجتماعٌة 

لإلجابة على السؤال شفاها  أمام 

السٌدات والسادة النواب ٌوم االثنٌن 
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 المادم7

   إلمطالبة بنشر إلحضور وإلغياب إلنرص بشت  حدإد 920022727 27

     

( من النظام 87نمطة النظام المادة )

الداخلً سبك وأن لدمنا الى هٌأة الرئاسة 

( تولٌع 36فً الجلسة السابمة )المولرة 

من السٌدات والسادة النواب لدرج على 

جدول االعمال استضافة السٌد وزٌر 

النمل العرالً داخل لبة مجلس النواب، 

لمنالشة مٌناء الفاو الكبٌر وما هً أهم 

 االجراءات التً اتخذت فً هذا المرار

تمت استضافة وزٌر النمل ٌوم أمس 

 فً اللجان المعنٌة7

20 0020022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   طلب إستضافة وزير إلنقل إلنرص

  
بشٌر 

 الحداد
   مالحظة حول لانون الناجٌات االٌزٌدٌات 

    
مداخلة حول تحوٌل االموال المخصصة 

  789الستمرار المحافظات الى لرار 
  

23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   إلمعلوماتيةمالحظات حول قانون جرإئم  إلنرص

   مالحظات حول لانون مناهضة التعذٌب النصر بشٌر حداد 81/86/6262 76

الء     ن    مالحظات حول قانون إصالح إلتن
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  79 8:/8/6268 
حسن 

 الكعبً
   حول موضوع إلموإزنة النصر

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 على نقاط النظام الرد نقاط النظام المداخالت الكيان

91 
يوسف بعت  

 علوإن إلكالب   

00 0720722727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إلنرص

ة إالصالحات  إض عىل تجاوز وزير إلمالية فتر إالعتر

 يوم بدون تحقيق أي  إنجاز 67إلممنوحة له 
  

  ميناء إلفاو    
كة دإيو ػن    جريمة مقتل مدير شر

إض عىل طريقة عمل وزير إلمالية إلنرص بشت  حدإد 720022727 09    إالعتر

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
 إلنرص

مالحظات اثانء استضافة وزٌر التعلٌم العالً منها 

حول اعتصام اصحاب الشهاات العلٌا وتوسٌع 

 المماعد الدراسٌة فً الجامعات

  

25 720222727 
حسن 

 إلكعت   
 إلنرص

إهة تشكيل لجنة من إللجنة إلقانونية  ن ولجنة إلتن

ن بجرإئم  ولجنة حقوق إالنسان لمتابعة إلموقوفي 

 إلفساد

  

   حول إستجوإب وزير إلمالية إلنرص بشت  حدإد 002022720 34

    
حول قانون إعدة منتست   إلدفاع و إلدإخلية إىل 

 إلخدمة
  

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلنرصحسن   
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 إلكعت   

   مالحظات حول قانون إلموإزنة النصر بشٌر حداد 87/8/6262 79

86 6268/7/1 
دمحم 

 الحلبوسً
ن  النصر    حول لجنة إلسلوك إلنياب   وإلنوإب إلمتغيبي 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 

برهان كاظم 

عبد هللا  

 إلمعموري

00 0720722727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إالستقامة

ن بغدإد    صيانة إلطريق إلذي يربط بي 
تباطؤ كبت  ػن

 وإلمحافظات إلشمالية
  

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
   توسعة إلمقاعد، وتقسيط إجور إلكليات إالهلية إالستقامة

   حول ميناء إلفاو إالستقامة بشت  حدإد 920222727 27

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   
نامج إلحكوم   إالستقامة    حول تقرير لجنة مرإقبة إلت 

   مالحظة حول لانون الموازنة االستمامة بشٌر حداد 81/86/6262 76

78 86/8/6268 
بشٌر 

 الحداد
   مالحظة حول لانون الموازنة االستمامة
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  35 062022720 
حسن 

 إلكعبت   
   إلموإزنةحول موضوع  إالستقامة

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 

رياض دمحم 

عىل  عودة 

 إلمسعودي

3 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إالستقامة

ن إألوإئل عىل إلكليات وإألوإئل عىل إألقسام  قانون بتعيي 

إم إلحكومة  ن ي    ع هذإ إلقانون ولم يتم ألتر إألتحادية منذ تشر

ن هؤالء  بإصدإر إلتعليمات إلالزمة لتعيي 

  

 إالستقامة بشت  حدإد 092922727 5
ين  305بشأن قرإر رقم  وشمول إلعقود وإلمحارصن

 بالموإزنة
  

    
ن و إلعاشر من محرم  تخصيص مبالغ لكربالء لزيارة إالربعي 

 و إلنصف من شعبان وبغدإد و سامرإء
  

 إالستقامة بشت  حدإد 0720722727 00
ن محافظة )كربالء(  ن )بغدإد( وبي  إلطريق إلرسم  بي 

 وخطورته
  

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
 إالستقامة

إلخطة لقبول إلدرإسات إلعليا ه  ليست وزإرة إلتعليم 

، وإنما إلجامعات ه  إلمعنية بذلك  إلعاىل  وإلبحث إلعلم 

 إيضا تسديد مبالغ إلمناقشاتو إيضا توسعة مقاعد و 

  

   بشان المساكن العشوائٌة و االعمالة االجنبٌة والرواتب  االستمامة بشٌر حداد 87/8/6268 78

  79 87/7/6268 
حسن 

 الكعبً
   طالبة فً بعض الحموق والحصص لمحافظة كربالء  االستمامة
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 االستمامة بشٌر حداد 6268/8/67 :7  
التصنف العالمً للتعلٌم مؤٌدا  حول خروج العراق من

 للنائبة علٌة المكصوصً
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

فالح عبد 

  
إلكريم رإضن

 إلخفاىح   

09 720022727 
حسن 

 إلكعت   
نامج  إلنرص    إلحكوم  مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلت 

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
   مالحظات إثناء زيارة وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم   إلنرص

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   
 إلنرص

نامج إلحكوم   مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ إلت 

 إلنصف سنوي
  

   إلعامةمالحظات حول قانون إلموإزنة  إلنرص بشٌر حداد 002022720 34

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنرص بشٌر حداد 86/8/6268 78

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنرص بشٌر حداد 6268/8/87 78

 إلنرص بشٌر الحداد 6268/8/67 :7
حول إلقوإت إألمنية وكيفية إدإرتها ومسؤوليتها عن تفجت  

إن  ساحة إلطت 
  

73 6268/8/6: 
حسن 

 الكعبً
ن  إلنرص    طرح موضوع تقييم إلمحافظي 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 دمحم شياع  1

20 0020022727 
حسن 

 إلكعت   
   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت دعاة إالسالم

23 2320022727 
 دمحم

 إلحلبوس  
   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية دعاة إالسالم

37 0720222727 
 دمحم

 إلحلبوس  
 دعاة إالسالم

كة إلنفط   مالحظات حول قانون إلتعديل إالول لقانون شر

 2708( لسنة 4إلوطنية إلعرإقية رقم )
  

30 0920222727 
 دمحم

 إلحلبوس  
 دعاة إالسالم

نامج إلحكوم  وال  عىل إللجان إالطالع عىل تقرير متابع إلت 

 تنسف هذإ إلعمل 
  

 دعاة إالسالم بشٌر حداد 81/86/6262 76

تحدد موعد ورشة وتدعو الخبراء المختصٌن ونحن 

نساعدهم نسمً مجموعة أسماء ٌحضرون حتى ٌصبح 

استكمال لهذه النماشات عرض تمرٌر للخبراء أمام أعضاء 

 مجلس

  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة دعاة إالسالم بشٌر حداد 86/8/6268 78
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
عباس يابر 

 عويد

27 920022727 
حسن 

 إلكعت   

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  
 

جلسة لغرض إلمطالبة بتحديد أقرب 

إستضافة إلسيد رئيس إلوزرإء لغرض إالجابة 

 عىل إلسؤإل إلموجه له

 

23 2020022727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  

مالحظات حول توسعة إلمقاعد 

 إلدرإسات إلعليا
  

 بشٌر حداد 720222727 25
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  

 (62تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم )

 إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء
  

 بشٌر حداد 920222727 27
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  

توصيات إللجنة إلخاصة بالخطوط 

 إلجوية إلعرإقية
  

 بشت  حدإد 92022720 33
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 بشت  حدإد 022022720 34
إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

35 062022720 
حسن 

 إلكعت   

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  

وضع الموازنة وأهمٌتها للبالد 

وإستحماق محافظاتنا، أن نبحث 

ألنهلٌستجمٌع المحافظات ممثلة داخل 

اللجنة المالٌة نبحث عن 

 إستحمالاتناالمالٌة لمحافظاتنا،

  

  حول موضوع تردي الكهرباء فً إئتالف إلكفاءإت دمحم  2720/0226 37
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 العراق للتغيت   إلحلبوس  

    

حول اهمال البناى التحتٌة من لبل 

مدٌرٌات وشركات النفط فً محافظة 

 واسط

  

  42 27202328 
دمحم 

 إلحلبوس  

إئتالف إلكفاءإت 

 للتغيت  

حول لانون التعدٌل الثانً لمانون الطرق 

 العامة
  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

أكتفاء مزهر 

عبد كسار 

 الحسناوي

9 81/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

حركة 

 الصادلون
 

المراءة األولى لمشروع لانون الهٌأة الوطنٌة 

والكٌمٌائٌة للرلابة النووٌة واإلشعاعٌة 

والباٌلوجٌة7 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 

تردوه من حٌث المبدأ، لدموا طلب برده 

حٌث المبدأ لبل المراءة الثانٌة، إذا من 

رفضت اللجان هذا المانون لبل المراءة 

الثانٌة عندما ٌأتون لٌمدموا التمرٌر ٌوصً 

الى المجلس برده من حٌث المبدأ 

 وٌصوت المجلس 

88 82/82/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

حركة 

 الصادلون

المطالبة بتطبٌك لانون التدرج الطبً 

 6222 ( المعدل لسنة:رلم )
  

ٌجب أن تكون هنان خطط     

إستراتٌجٌة إلنشاء المفاعالت النووٌة 
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 فً بغداد

77 1/8/6268 
حسن 

 الكعبً

حركة 

 الصادلون

شمول الخرٌجٌن من المهن الصحٌة 

والساندة وكذلن اإلدارٌٌن شمول 

 خطورتهم فً الموازنة

  

 بشٌر حداد 87/8/6268 79
حركة 

 الصادلون

االطباء لم ٌشملو مضى عام و 

بالتعٌٌن المركزي وحتى المتعٌنٌن 

 على المالن لم ٌستلمو رواتبهم

  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
إنعام مزيد 

 نزيل إلخزإع  

إض  إالستقامة بشت  حدإد 2420722727 02    وإلمطالبة بان يكون دإخلياموضوع إالقتر

05 2720722727 
حسن 

 إلكعت   
 إالستقامة

إض عىل قانون تعديل قانون سامرإء و إلذي  إعتر

فيه إلكثت  من إلجوإنب إلمالية، إذ تم رصف إلكثت  

رة إما  من إالموإل عىل إلمحافظات إلمترصن

ء  
 محافظات إلجنوب إلفقت  لم يرصف لها سر

  

 إالستقامة حدإد بشت   0920222727 32

إلعرإق مقبل عىل كارثة إقتصادية، حكومة 

( تعمد ؤىل سياسة تجوي    ع إلشعب  )إلكاظم 

  من أجل سياسة إلتطبيع
 إلعرإػر

  

نامج إلحكوم          حول تقرير لجنة متابعة إلت 
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عها مجلس  ن شر حول إلقوإين إلمخالفة لقوإني 

 إلنوإب مثل قانون إلبنك إلمركزي
  

 

 

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

ماجدة عبد 

إللطيف دمحم 

 إلتميم  

09 720022727 
حسن 

 إلكعت   
   قانون تمويل إلعجز إلماىل   إالستقامة

67 68/88/6262 
دمحم 

 إلحلبوس  
 االستمامة

بها لجنة التعلٌم العالً حول الموانٌن التً تشترن 

 والبحث العلً
  

67 67/88/6262 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول لانون جرائم المعلوماتٌة االستمامة

28 0520222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة إالستقامة

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   
نامج إلحكوم   إالستقامة    حول تقرير لجنة متابعة إلت 
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
دلت   ريزإن

 مصطؼن 

27 920022727 
حسن 

 إلكعت   

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

 

وع  عدم إدرإج مشر

قانون مناهضة إلعنف 

إألشي أو إلحماية من 

إلعنف إالشي عىل 

 إلمجلسجدول  إعمال 

النسبة للعنف االسري، العنف االسري أٌضا  طلبت لجنة 

األولاف، وطلبت اللجنة المانونٌة، ونحن أعطٌنا لجنة المرأة أن 

تموم بحوارات حتى ٌمدمون المانون بالشكل الذي ٌلٌك، ألن 

المانون فٌه تعارض وفٌه مشاكل، توجد أطراف غٌر داعمة 

ون العنف االسري على للمانون، فنحتاج مكان ما نعرض المان

منصة النماش والحوار على االعضاء والسٌدات االعضاء، ال 

ٌحصل سجال ونماش، نحن هذه االمور ننظمها وننضجها 

 داخل اللجان وبعدها نصل برؤٌة الى عرض المشروع

67 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

ح لماذإ نحن  أريد ؤجابة وشر

ن برفع جلساتنا  مستعجلي 
  

 بشٌر حداد 81/86/6262 76
  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

   حول لانون مناهضة التعذٌب

78 88/8/6268 
حسن 

 الكعبً

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

للمشارٌع تخصٌص مبالغ مالٌة 

 التً تنهض بوالع المرأة
  

73 6268/8/6: 
حسن 

 الكعبً

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

حول عدم ورود فمرة االمر 

النٌابً على جدول االعمال 

وعدم اعالم األعضاء 

بالتحدٌثات التً تحصل على 
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 جدول االعمال

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 
عطوإن 

  
 إلعطوإبن

20 0020022727 
حسن 

 إلكعت   
   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت دعاة إالسالم

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
 دعاة إالسالم

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

25 720222727 
حسن 

 إلكعت   
 دعاة إالسالم

مالحظات حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم 

 ( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء62)
  

78 81/86/6262 
حسن 

 إلكعت   
   حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج الحكومً دعاة إالسالم

   حول قانون إلموإزنة إلعامة دعاة إالسالم بشٌر حداد 87/8/6268 78

  79 8:/8/6268 
حسن 

 الكعبً
   حول موضوع إلموإزنة دعاء إالسالم
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

2 
زياد طارق 

 إلجناب   

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
 ال يوجد

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 و إلبحث إلعلم   إلعاىل  
  

25 720222727 
بشت  

 إلحدإد
 ال يوجد

( إلخاصة 62حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم )

 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء
  

32 0920222727 
بشت  

 إلحدإد
 ال يوجد

الء  ن حول قانون إلتعديل إالول لقانون إصالح إلتن

ن   وإلمودعي 
  

33 92022720 
حسن 

 إلكعت   
 ال يوجد

إستضافة وزير إلزرإعة وحصص إلمياه  حول

 للوسط و إلجنوب
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة ال يوجد بشت  حدإد 032022720 35

   حول قانون إلمفوضية ال يوجد بشت  حدإد 272020223 36  

  للعرإق      
   حول إلوإقع إألمتن

  37 2720/0226 
حسن 

 إلكعت   
   ( إللجنة إلنيابية048)حول إالمر إلنياب    ال يوجد
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
خالد 

 إلجشعم  

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   

تيار إلحكمة 

  
 إلوطتن

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير إلتعليم 

 إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

25 720222727 
بشت  

 إلحدإد

تيار إلحكمة 

  
 إلوطتن

( إلخاصة 62حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم )

 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء
  

28 0520222727 
دمحم 

 إلحلبوس  

تيار إلحكمة 

  
 إلوطتن

مجموع مالحظات حول قانون تمويل إلعجر، 

  
وبن ، وحول إلتعليم إالكتر ن  ومستحقات إلفالحي 

  

    
كة أسياسيل  محاسبة كة كورك وشر كة زين وشر شر

نت  ألنهم ضعفوإ خدمة إألنتر
  

35 032022720 
حسن 

 إلكعت   

تيار إلحكمة 

  
 إلوطتن

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
هيثم رمضان 

 إلجبوريعبد 
3 82922727 

دمحم 

 إلحلبوس  

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهت  

ح قانون إلتعديل إالول لقانون إلهيأة إلعرإقية  مقتر

ح  2707( لسنة 78لألعتماد رقم ) هذإ مقتر

  ؤىل تمويل مركزي 
لتحويل هيأة من تمويل ذإبر

 وفيه تبعات مالية وسوف يكون بها أثر ماىل  
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   إلخدمة إلمدنيةحول ؤقرإر قانون     

05 2720722727 
حسن 

 إلكعت   

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهت  

  بابل عاصمة 
عدم رصف مستحقات قانوبن

إلعرإق إلتاري  هية وسامرإء عاصمة إلثقافة 

إالسالمية بسبب وزإرة إلمالية لم تخصص 

 حساب خال لهم

  

09 720022727 
دمحم 

 إلحلبوس  

تجمع إلكفائات 

 وإلجماهت  

ورة  لقاء إلسيد رئيس إلوزرإء ووزير إلمالية رصن

وإلتخطيط وإلمنافذ إلحدودية وإلكمارك 

ومحافظ إلبنك إلمركزي لالتفاق عىل صيغة 

 قانون تمويل إلعجز إلماىل  

  

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 

متن صالح 

مهدي 

ي  إلعمت 

3 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  محافظ منظمة بدر

ن ػن    نينوى  ةملف إلنازحي 

09 720022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  منظمة بدر

: لهيأة إلرئاسة إلنظر 38إلمادة )
ً
( أوال

  موإضيع إلقضايا وإلمهمات 
ن
ػ

)حول إحدإث محافظة  إلمستجدة

 دياىل(

 شكرا  جزٌال  الى السٌدة النائبة ونؤكد من

خاللِن الى كل أبناء الشعب العرالً رفض 

واستنكار مجلس النواب لهذه االعتداءات 

 التً تحدث بٌن الحٌن واآلخر
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 منظمة بدر بشت  حدإد 0020022727 20
إض حول إسم قانون إلناجيات  إعتر

 إاليزيديات
  

    
حول إلتهجت  إلذي تتعرض له 

  دياىل
 منطقة إبو صيدإ ػن

  

 

 

 النائب 
 رقم

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
مٌسون جاسم 

 داود عاتً

8 82/1/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
   لانون العنف األُسريحول  االستمامة

   مجلس الخدمة المدنٌة االتحادي    

 االستمامة بشٌر حداد 86/8/6268 78

التً توفرت بسبب الحذف حول الدرجات 

ٌجب شمول بها المعتصمٌن  789واالستحداث 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 الكيان

4 
كاظم عطية 

 إلشمري

6 202922727 
حسن 

 إلكعت   

حزب إلوفاق 

  
 إلوطتن

ن إلصح      قانون إلتأمي 

   مالحظات حول قانون إلمحكمة إالتحادية    

23 2320022727 
حسن 

 إلكعت   

حزب إلوفاق 

  
 إلوطتن

  إلمدإئن و إلقطعة إالرض 
بخصوص جامعة إلرشيد ػن

إلسعودية فاذإ إرإدت وزإرة إلشباب  خصصت مؤخرإ لمعب

  إلمدإئن تابعة للوزإرة
 تعويض بقطعة إرض ػن

  

30 0920222727 
حسن 

 إلكعت   

حزب إلوفاق 

  
 إلوطتن

نامج إلحكوم      حول تقرير لجنة مرإقبة إلت 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 النظامالرد على نقاط  نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
به هار  

 محمود فتاح
7 222922727 

دمحم 

 إلحلبوس  
 إلتغيت  -كورإن 

تمديد عمل لجنة إلتعديالت إلدستورية من إلشهر 

 إلثالث إىل إلسابع
  



 114 

07 2820722727 
حسن 

 إلكعت   
 إلتغيت  -كورإن 

تفست  إلمحكمة إالتحادية عىل إألغلبية إلمطلقة 

 وإألغلبية إلبسيطة
  

37 0720222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  إلتغيت  -كورإن 

نقطة نظام حول عنوإت قانون 

تمويل نفقات إالنتخابات 

 ليصبح تخصيص وتمويل 

 

34 022022720 
حسن 

 إلكعت   
 إلتغيت  -كورإن 

وع قانون إلموإزنة، أما  مالحظات عامة عىل عموم مشر

  تكون خاصة
  من مالحظابر

بحصة إإلقليم،   إلجزء إلثابن

 وروإتب موظفو إإلقليم. 

  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

1 

ن  آال تحسي 

حبيب 

  
 إلطالبابن

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  قانون إنتخابات مجلس إلنوإب 2إلحل 

   مالحظة حول كوتا إلنساء ػن

 2إلحل  بشت  حدإد 720022727 09

دإد إموإل إلعرإق من إلدول إالجنبية وفق قانون  هل تم إستر

ن لجنة  دإد إموإل إلدولة؟ وهناك عدم وجود تنسيق بي 
إستر

إلعالقات إلخارجية وإلحكومة عند إاللتقاء بالوفود إالجنبية 

 وعقد إالتفاقيات
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ن إلعرإق  يت   بي 

مالحظات حول إتفاقية إالزدوإج إلرصن

 وإلكويت
  

34 022022720 
حسن 

 إلكعت   
   مالحظات حول لانون الموازنة 2إلحل 

  36 272020223 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول استجواب رئٌس هٌئة االعالم واالتصاالت 2إلحل 

  42 27202328 
دمحم 

 إلحلبوس  
 2إلحل 

فً ٌوم المراة العالمً ٌجب انصاف المراة فً المحكمة 

 االتحادٌة
  

  44 272023206 
دمحم 

 إلحلبوس  
   (81مطالبة بإعالن حلبجة محافظة رلم ) 2إلحل 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
صباح حسن 

 دمحم إلعكيىل  

: 68/1/6262 
حسن 

 الكعبً
   مالحظة حول تمرٌر الضمان الصحً االستمامة

88 82/82/6262 
دمحم 

 الحلبوسً
   حول موضوع تاخٌر الرواتب للموظفٌن و المتماعدٌن االستمامة

   حول رواتب العمود الذٌن لم ٌستلمو رواتبهم منذ اشهر االستمامة بشٌر حداد 88/88/6262 68

   حول قانون مناهضة إلتعذيب إالستقامة بشت  حدإد 0920222727 32
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 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

نايف مكيف 

شنان 

 إلشمري

3 82922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

حزب إلوفاق 

  
 إلوطتن

سؤإل من أهاىل  إلموصل للسيد وزير إلمالية إالموإل إلمخصصة 

  عام 
 أين ذهبت؟ 2707، 2706، 2705، 2704للموصل ػن

  

00 0720722727 
دمحم 

 إلحلبوس  

حزب إلوفاق 

  
 إلوطتن

  محافظة نينوى
   ملف إلتعويضات ػن

68 88/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

حزب الوفاق 

 الوطنً
   بعض االجابات حول لانون كلٌة الموة الجوٌة

67 67/88/6262 
دمحم 

 الحلبوسً

حزب الوفاق 

 الوطنً
   المعلوماتٌةبعض االجابات حول لانون جرائم 

  79 8:/8/6268 
حسن 

 الكعبً

حزب الوفاء 

 الوطنً
   حول موضوع إلموإزنة

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

ستار جبار 

عبد هللا 

 إلجابري

 إلحكمة بشت  حدإد 0720722727 00

وممثل إلحكومة بتفعيل إلقرإرإت  مطالبة رئاسة إلمجلس

  إتخذت بتاري    خ 
بخصوص كون  0820222727إلتر

 محافظة نينوى منكوبة إلقرإرإت

  

   إلمطالبة  باستضافة إلسيد رئيس إلوزرإء    

  ( إلخاصة 62مالحظة حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم ) إلحكمة بشت  حدإد 720222727 25
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 بتعاقدإت وزإرة إلكهرباء

   مالحظة حول قانون إلموإزنة إلحكمة بشت  حدإد 032022727 35

37 2720/0226 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إلحكمة

بشأن ترصيحات محافظ ذي قار  ةتشكيل لجنة تحقيقي

  
إلسيد ناظم إلوإئىل  و إتلعينات و إإلعفاءإت وقطع إألرإضن

  زمنه
  وزعت ػن

 إلتر

  

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 

صادق حميد 

حسن 

 إلسليظ  

 إالستقامة بشت  حدإد 0720722727 00

ن  إلموضوع بخصوص إلحجم إلكبت  للطالب إلحاصلي 

ة بالمقارنة مع إلقدرة إالستيعابية  ن عىل معدالت متمت 

ة كالمجموعة إلطبية ن  للجامعات إلمتمت 

  

    
ة من إلطالب بقضية  هنالك ظلم كبت  علىالطبقة إلفقت 

 إلتعليم إلموإزي
  

23 2020022727 
حسن 

 إلكعت   
   حول توسعة إلمعاقد إلدرإسية إالستقامة

   حول موضوع إلموإزنة إالستقامة بشت  حدإد 002022720 34

  35 062022720 
حسن 

 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 

 إلدهلك  

27 920022727 
حسن 

 إلكعت   

إلجبهة إلعرإقية 

  
 للحوإر إلوطتن

 

يوجد أمر يعصف بالبلد وهو عدم توزي    ع 

إلروإتب، وكأنه نرسل رسالة أنه هذإ إلموضوع 

لمان وهو إهتمام كبت  فيه من قبل بعيد  عن إلت 

لمان ومن قبل إللجنة إلمالية.   إلت 

سيادة إلنائب مدإخلة وليست 

 نقطة نظام

23 2020022727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة إلعرإقية 

  
 للحوإر إلوطتن

حول توسعة إلمعاقد إلدرإسات 

 إلعليا
  

 بشت  حدإد 002022720 34
إلجبهة إلعرإقية 

  للحوإر 
 إلوطتن

 
إض من حيث إلمبدأ عىل قانون إعادة  إعتر

 منتست   إلدإخلية وإلدفاع

لجنة األمن والدفاع أثناء إعدادكم 

لتمرٌر المراءة الثانٌة ٌجب أحضار 

 رأي الحكومة وكل هذه المالحظات

 بشت  حدإد 032022720 34
إلجبهة إلعرإقية 

  
 للحوإر إلوطتن

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

  36 272020223 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلجبهة إلعرإقية 

  
 للحوإر إلوطتن

إض عىل قانون ؤعادة  إالعتر

منتست   إلدإخلية وإلدفاع من 

 حيث إلمبدإ

  

إلجبهة إلعرإقية دمحم  27202328 42  
حول ؤجرإءإت إلحرصن إلمقاه  

وإلمطاعم وإلشوإرع مفتوحة 
  



 119 

   إلحلبوس  
 وإلجوإمع مغلقة للحوإر إلوطتن

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

4 
هدى جارهللا 

 دإوود

 حسن إلكعت    0020022727 20
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

ن     حول إلقرض و تسديد روإتب إلموظفي 

23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  

وع  حزب إلمشر

  
 0إلعرإق إلعرب   ػن

مجموع مالحظات إثناء إستضافة وزير 

 إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 حسن إلكعت    92022720 33
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

ين 305حول قرإر     ومخصصات إلمحارصن

 حسن إلكعت    022022720 34
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان
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4 
كاظم 

 إلصيادي

23  
دمحم 

 إلحلبوس  
 حركة إلبشائر

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

28 0520222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  حركة إلبشائر

نظام حول قانون حماية إلمعلم، نقطة 

باالضافة إىل إلطلبة إلذين إدو 

إالمتحانات إلخارىح   من إلوقف 

، مطالبة لجنة إلتعليم ولجنة  إلشيغ 

لمانية بأن يقبلون طالب  إلصحة إلت 

إلجيش إالبيض للعام إلدرإس  إلقادم 

 للدإرسات إلعليا خارج خطة إلقبول

لجنة التعلٌم العالً الفمرة االولى 

حدث بها السٌد النائب لجنة التعلٌم ٌت

العالً والبحث العلمً إجراء الالزم 

مع الوزارة وإعالم رئاسة مجلس 

النواب بذلن والفمرة االخٌرة ٌتم 

 التنسٌك مع لجنة الصحة والبٌئة7

 حركة إلبشائر حسن إلكعت    0920222727 30
حول تمرٌر لجنة متابعة البرنامج 

 الحكومً
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة إلبشائر بشت  حدإد 022022720 34

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

3 
إحمد مدلول 

 إلجربا

 حسن إلكعت    2020022727 23
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

إستضافة مجموع مالحظات إثناء 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

وع  بشت  حدإد 0920222727 32 حزب إلمشر
مناقشة عدة موإضيع منها إلكهرباء، 

إسعار رصف إلدوالر، إستضافة 
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  إلعرإق 
 رئيس إلوزرإء 0إلعرب   ػن

 حسن إلكعت    002022720 34
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

   إلعامةحول قانون إلموإزنة 

 حسن إلكعت    022022720 34
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

   حول قانون إالختفاء إلقرصي

 بشت  حدإد 272020223 36
وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
 0إلعرب   ػن

تقديم خمس طلبات إىل إللجنة 

 إلمالية
  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

 يونادم كنا 1

   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت إئتالف إلرإفدين حسن إلكعت    0020022727 20

   حول قانون إنتخابات مجلس إلنوإب إئتالف إلرإفدين بشت  حدإد 920222727 27

 إئتالف إلرإفدين بشت  حدإد 0520222727 28
ؤستحدإث دإئرة ؤسناد إلمطالبة 

يغ  
 تشر

  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إئتالف إلرإفدين بشت  حدإد 022022720 34
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   حول قانون إلموإزنة إلعامة إئنتالف إلرإفدين حسن إلكعت    062022720 35

 إئنتالف إلرإفدين حسن إلكعت    2720/0226 37
( إللجنة 048حول إالمر إلنياب   )

 إلنيابية
  

  42 27202328 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول قانون إلمحكمة إالتحادية إئنتالف إلرإفدين

      
حول يوم إلمرإة إلعالم  وزيارة إلبابا 

 فرإنسيس
  

 

 

 

 

 النائب 
رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 
حسن جالل 

 دمحم

   موضوع المتماعدٌن االستمامة دمحم الحلبوسً 9/1/6262 8

    
موضوع المتجاوزٌن على األراضً منذ 

 6227عام 
  

   حول لانون الموازنة العامة االستمامة بشٌر حداد 87/8/6268 79

المعادن من ِق َ بل الدولة، ألن ِ استثمار   االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79  

هذه ِ توفر مبالغ وننجو من هذه األزمة 
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 اإللتصادٌة،

3 
بسمة دمحم 

 بسٌم

 النصر دمحم الحلبوسً 9/1/6262 8

ملف التعوٌضات فً محافظه نٌنوى 

وتأخٌره وحادثة العبارة التً حدثت فً 

على أعتبار ضحاٌا العبارة 68/7/6281

 شهداء ِ ومنحهم  الدرجات الوظٌفٌة 

  

 النصر حسن الكعبً 68/88/6262 67

مع وزٌر التعلٌم العالً حول توسعة 

المماعد الدراسٌة وكذلن الى انشاء لناة 

بالرانه من موظفً وزارة للموظفٌن اسوة 

التعلٌم وكذلن شمل المعتصمٌن بالحذف 

 واالستحداث

  

 النصر حسن الكعبً 86/6262/:8 61
الضغطعلى الحكومة من اجل تشرٌع لانون 

 الموازنة
  

   حول موضوع المفمودٌن والممابر الجماعٌة النصر بشٌر حداد 6268/8/67 :7

   حول موضوع عودة النازحٌن النصر دمحم الحلبوسً :6268/8/6 73

5 

عدنان عبد 

خضت  عباس 

  
 إلزرػن

  إلنرص حسن إلكعت    202922727 6

قانون إلضمان إلصح  به تبعات 

مالية إلتصويت عىل هذإ إلقانون 

 
ً
بهذه إلطريقة قد يحرجنا ماليا

 بأعتبار إن إلوضع إلماىل  
ً
الحقا

ة   من إزمة كبت 
 إلحاىل  للدولة يعابن

 

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   إلدوإئر إالنتخابية إلنرص
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23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إلنرص

  قانون جرإئم 
بخصوص إلجرإئم إلوإردة ػن

 إلمعلوماتية
  

5 

عبد إلباري 

جميل عبد 

هللا عبد 

 إلكريم

7 222922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

ن إىل إللجان موضوع ؤحالة  مشاريعالقوإني 

إلمختصة منها قانون مناهضة إلعنف 

 إألشي

  

 بشت  حدإد 920022727 27

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

 

 9نقطة إلنظام من إلمادة )
ً
( أوال

من إلنظام إلدإخىل  يرسل جدول 

حات إلقانون  إالعمال مع مقتر

إليون نحن نحصل فقط عىل 

 جدول إالعمال

 مالحظة وجٌهة وسوف ٌتم األخذ بها

 بشت  حدإد 0920222727 32

إلتحالف من 

إجل 

إلديمقرإطية و 

 إلعدإلة

( من إلنظام إلدإخىل  37حسب إلمادة )

هناك ألزإم لرئاسة إلمجلس بتوزي    ع جدول 

 إالعمال وما فيها عىل إلنوإب

  

5 
عبد عون  

 عالوي طاهر

2 72922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 حركة إرإدة

إلربط إلسكك  معالعرإق وبعض دول 

 إلجوإر أو إلدول إإلقليمية
  

   تكريم وتنفيذ مطالب إلجيش إالبيض حركة إرإدة بشت  حدإد 82922727 3

 حركة إرإدة بشت  حدإد 072922727 4

ن عىل دورة  الستمارة قبول إلطلبة إلمقدمي 

( تشت  غىل هذإ إلموضوع 200إلضباط )

 إلوإضحةوبصيغة إلطائفية 
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5 
جمال 

 الدمحماوي

   ممترح لانون الخدمة البحثٌة  النصر بشٌر حداد 66/1/6262 3

   مالحظات على لانون تموٌل العجز النصر بشٌر حداد 3/88/6262 81

   مالحظات حول لانون الموازنة النصر دمحم الحلبوسً 88/8/6268 78

5 
نبٌل حمزة 

 محسون

  االستمامة الحلبوسًدمحم  63/1/6262 1
إكمال الدوائر االنتخابٌة لمانون 

 انتخابات مجلس النواب العرالً
 

     
االعتداء الذي تعرضت له األخت 

 العزٌزة الزمٌلة دالل الغراوي
 

    
مالحظة حول لانون انتخابات مجلس 

 النواب
  

5 
ي  فيان صت 

 عبد إلخالق

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلحزب 

إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

مالحظات حول لانون انتخابات مجلس 

 النواب
  

 بشت  حدإد 022022720 34

إلحزب 

إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

  قانون 
مالحظة حول  إنصاف إالقليم ػن

 إلموإزنة إلعامة
  

 بشت  حدإد 032022720 35

إلحزب 

إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

 مالحظة حول  زيادة حصة إالقليم من

إض ضمن قانون إلموإزنة إلعامة  إالقتر
  

5 
يشى رجب 

 كمر
 حسن إلكعت    272922727 07

حرإك إلجيل 

 إلجديد
  مجلس 

ن
جم ػ إلمطالبة بتخصيص  متر

إلنوإب وإيضا بخصوص موضوع 
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  ؤقليم كردستان
 إلتظاهرإت ػن

    

حن هنا نمثل إلشعب ونطالب بحقوق 

إلشعب وعىل إلحكومة إإلتحادية أن 

ن  تسمع لنا نحن ألننا نمثل إلشعب إلممثلي 

  
  تأبر

ن للشعب، جميع إلوفود إلتر إلحقيقيي 

 ؤىل بغدإد ال تمثل إلشعب

  

 حسن إلكعت    2020022727 23
حرإك إلجيل 

 إلجديد

إمات عىل إلحكومة إلعرإقية منها  ن هناك إلتر

ن وصول ذوي إإلعاقة ؤىل قاعات  تضمي 

إلتدريس كل إلبنايات وإلجامعات 

 وإلمعاهد جميعها تفتقر إىل إلمصعد

  

5 
فرإت دمحم 

 عبد إلتميم  

00 0720722727 
دمحم 

 إلحلبوس  
ن  إلحكمة    إلموضوع يتعلق بمستحقات إلفالحي 

   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة إلحكمة بشت  حدإد 720022727 09

 إلحكمة بشت  حدإد 920022727 27

وإلسفن إلعرإقية لدينا مشاكل بأنه إلبوإخر 

، لدينا مشاكل بأنه   
ال ترفع إلعلم إلعرإػر

  تصدر من إالكاديمية إلبحرية 
إلشهادة إلتر

ف فيها، هذه إتفاقيات تعزز  غت  معتر

 موقف إلعرإق

  

4 

ن  متن حسي 

سلطان 

 إلعبيدي

   مستحقات إلشهدإء دإخل محافظة نينوى إلنرص بشت  حدإد 0720722727 00

    
إلدولة إلخاصة بوزإرة موضوع عقارإت 

 
ً
  لم يصادق عليها نهائيا

 إلمالية إلتر
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   مالحظات حول لانون الموازنة النصر دمحم الحلبوسً 88/8/6268 78

 النصر دمحم الحلبوسً :6268/8/6 73
حول مستحمات عوائل الشهداء و تأخٌر 

 دفع مستحماتهم
  

5 
ن  زيتون حسي 

 مرإد إلدليم  

02 2420722727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلتجمع إلعرب   

لالصالح2 

 إلوطنية

إض إلمحىل      إلمطالبة بتمرير قانون إالقتر

 حسن إلكعت    0920222727 32

إلتجمع إلعرب   

لالصالح2 

 إلوطنية

   قانون مناهضة إلتعذيب

 حسن الكعبً 86/8/6268 78

التجمع العربً 

لالصالح/ 

 الوطنٌة

   مالحظات حول لانون الموازنة

5 
جبار  سعاد 

 دمحم

ن  إلنرص بشت  حدإد 2420722727 02   إلمعلمي 
   قضية قطع أرإضن

   حول إلموإزنة  إلنرص حسن إلكعت    92022720 33

    

 322حول موضوع صرف اجور 

محاضر فً محافظة من دون صرف بالً 

 اجور المحاضرٌن فً العراق

  

5 

مازن عبد 

إلمنعم جمعة 

 إلفيىل  

 إلكعت   حسن  720022727 09
مازن عبدإلمنعم 

 )إبو حيدر(

تقديم قائمة بروإتب إلوزرإء وبعض 

  يستوجب 
إلدرجات إلوضيفية إلتر

  ظل إالزمة إلحالية
 إستقطاعها ػن
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 بشٌر حداد 89/86/6262 61
مازن عبدإلمنعم 

 )إبو حيدر(

مالحظة حول الموانٌن التً تصلنا، تفتتح 

الصفحة بإسم الشعب ٌفترض أن تكون 

ميحرلا نمحرلا هللا( نٌابة عن الشعب، )بسم 

نحن نتبرن بإسم رب العالمٌن فً الموانٌن 

 حتى تمضً بصورة صحٌحة

  

 حسن الكعبً 88/8/6268 78
مازن عبدالمنعم 

 )ابو حٌدر(
   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة

5 

عبود وحيد 

عبود 

 إلعيساوي

 حسن إلكعت    720022727 09
كتلة معا 

 للقانون

مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ 

نامج إلحكوم    إلت 
  

 بشت   حدإد 1/86/6262 63
كتلة معا 

 للقانون

  لجنة إلزرإعة مع إلتعاون مع 
مناقشة ػن

لجنة إلصحة إلعدإد إلتدرج إلطت   

 إلبيطري

  

 حسن إلكعت    022022720 34
كتلة معا 

 للقانون
   مالحظات حول قانون إلموإزنة إلعامة

5 

هشام عبد 

إلملك عىل  

 سهيل

 دعاة إالسالم حسن إلكعت    720022727 09
حول لانون تصدٌك االتفالٌة العرالً 

 الكورٌة
  

    

إض   إتخاذ موقف سلت   من قانون إالقتر

  مشاكل إخرى 
كنة سيدخل إلبلد ػن

ف إالحتياط   ن  ويستتن

  

27 920222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 حول ميناء إلفاو  دعاة إالسالم

هذا بٌان ٌُعبر عن إرادة المجلس، 

لجنة الخدمات، اللجان ذات العاللة 

إستضافة السٌد وزٌر النمل للولوف 
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على األسباب طلب فً آخر لماء مع 

 اللجان المعنٌة

  36 272020223 
دمحم 

 إلحلبوس  
 دعاة إالسالم

جول إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت 
  

5 
مرصن معن 

 صالح إلكروي

 حسن إلكعت    720222727 09

وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
إلعرب   ػن

0  

موضوع لمطالبات وإلمناشدإت من 

رين ن مترصن ن وإلفالحي   إلمزإرعي 
  

 حسن إلكعت    0520222727 28

وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
إلعرب   ػن

2 

   حول ملف تثبيت بشائر إلخت  

 بشت  حدإد 032022720 34

وع  حزب إلمشر

  إلعرإق 
إلعرب   ػن

3 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

5 
هوشيار عبد 

 هللا

  كورإن إلتغيت   حسن إلكعت    920022727 27

( من 71لطة نظامً تخص المادة )

النظام الداخلً، هنالن حالة خاصة 

فٌما ٌخص الوضع الصحً فً 

 السلٌمانٌة

السٌد النائب هذه كانت مداخلة ولٌست 

 نمطة نظام

23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول قانون جرإئم إلمعلوماتية كورإن إلتغيت  

28 0520222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
يخص قانون إلموإزنة وقضية   كورإن إلتغيت  

ن خاصة  ن حقوق كل إلعرإقيي  تضمي 
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 إلروإتب وإلحقوق إلموإطنة

4 

مظفر 

ؤسماعيل 

 شتيوي

20 0020022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   رصف روإتب إلعقود سائرون

37 0720222727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  سائرون

  
بخصوص خريح   إلهندسة ػن

 إلبرصة
 

34 002022720 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول قانون إلموإزنة إلعامة سائرون

 سائرون حسن إلكعت    062022720 35
وتثبٌت الحراس  حول لانون الموازنة

 االمنٌن  على المالن على وزارة النفط
  

5 
دمحم شاكر 

 دمحم

 حسن إلكعت    0020022727 20
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكوردستابن

   حول قانون مجلس إلوزرإء وإلوزإرإت

 بشت  إلحدإد 920222727 27
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكوردستابن

حول قبول إلطلبة من ذوي إلشهدإء 

  إقليم كردستان
 ػن

  

 بشت  إلحدإد 022022727 78
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكوردستابن

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

4 
حسن شاكر 

 عوده 

 منظمة بدر حسن إلكعت    2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 منظمة بدر حسن إلكعت    0920222727 30
نامج  حول تقرير لجنة مرإقبة إلت 

 إلحكوم  
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   حول قانون إلموإزنة إلعامة بدر منظمة بشت  حدإد 032022720 34

إن منظمة بدر بشت  إلحدإد 232022720 36      حول تفجت  ساحة إلطت 

3 
عالء صباح 

 إلربيغ  

 إالستقامة حسن إلكعت    2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 إالستقامة حسن إلكعت    002022720 34
كات إلمالحة إلجوية  حول فساد شر

ن  ن إلجويي   وتدريب إلمرإقبي 
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إالستقامة بشت  حدإد 022022720 34

36 272020223 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إالستقامة

إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت غيابيا
  

 إالستقامة حسن إلكعت    2720/0226 37
رئيس هيئة إالعالم حول إستجوإب 

 وإالتصاالت 
  

5 
حامد 

 إلموسوي

 منظمة بدر حسن إلكعت    0620222727 29
مخالفة رئيس إلجمهورية للدستور 

 بتعينه إلسفرإء
  

كية منظمة بدر حسن إلكعت    92022720 33 سال إلتر كة يونفت     حول شر

 منظمة بدر بشت  حدإد 022022720 34
حول إلدرجات إلخاصة ورؤساء 

 إلهيئات إلمستقلة
  

5 
رامً جبار 

 السكٌنً
 االستمامة حسن الكعبً 81/86/6262 78

حول تمرٌر لجنة مرالبة البرنامج 

 الحكومً
  



 122 

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة حسن الكعبً 86/8/6268 78

   حول االعضاء المتغٌبٌن االستمامة حسن الكعبً 87/8/6268 79

5 
 أحمد سلٌمان

 الصفار

 حسن الكعبً 86/8/6268 78
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 بشٌر حداد 87/8/6268 
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

 بشٌر حداد 87/8/6268 79
الحزب الدٌممراطً 

 الكردستانً
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

5 
حازم مجيد 

 ناىح   
20 0020022727 

دمحم 

 إلحلبوس  
  إلنرص

نامج  إك لجنة مرإقبة إلت  حول إشر

إتيح    إلحكوم  وإلتخطيط إالستر

  قانون تمويل إلعجز
 ػن

السٌد رئٌس لجنة التخطٌط 

االستراتٌجً، أبتدأ من حٌث انتهت 

لجنة التخطٌط األستراتٌجً ومتابعة 

البرنامج الحكومً من اللجان 

الرئٌسٌة واألساسٌة من لجان المجلس 

المعنٌة بمتابعة خطط الحكومة وأٌضا  

متابعة تنفٌذ البرنامج الحكومً، وهذا 

ٌتطلب االستفسار والولوف على 

من المفاصل التنفٌذٌة فً كل الكثٌر 

مؤسسات الدولة من اختصاص عملها 

الدلٌك أن تستضٌف جمٌع الجهات 

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
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إجراءاتها للجنة التخطٌط 

األستراتٌجً والبرنامج الحكومً، 

 أتحدث على هذِه اللجنة

 إلنرص حسن إلكعت    0920222727 30

  من تقرير 
عدم قرإءة إلجزء إلثابن

نامج إلحكومة إلذي يتعلق  متابعة إلت 

 بالمعايت  و إاللية بسبب ضيق إلوقت

  

   إلموإزنة إلعامة حول قانون إلنرص بشت  حدإد 002022720 34
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 النائب

رقم 

 الجلسة
 تاريخ الجلسة

رئيس 

 الجلسة
 الرد على نقاط النظام نقاط النظام المداخالت الكيان

5 
عبد االله علً 

 النائلً

 كتلة معا للمانون بشٌر حداد 88/8/6268 78

طلب رد لانون تعدٌل لانون مؤسسة 

المانون السجناء السٌاسٌٌن لمخالفته 

 النافذ

  

     

(  نسفت أربعة لوانٌن 68( و)3لمادة )

فً سطر واحد السٌد الرئٌس هذا ال 

ٌ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 

المدٌمة الذي شرعها مجلس النواب 

 وٌحترموها وعدم تجاوزها

 

 كتلة معا للمانون حسن الكعبً :6268/8/6 73
حول مسائلة رئٌس مؤسسة السجناء 

 السٌاسٌٌن
  

7 
خلف عبد 

 الصمد خلف
 كتلة معا للمانون بشٌر حداد 88/8/6268 78

رئٌس الوزراء توجٌه سؤال الى 

مخالف لمانون  63كٌف تصدر لرار 

 مؤسسة السجناء
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   حول قانون إلموإزنة إلعامة كتلة معا للمانون حسن الكعبً 86/8/6268 

5 
لصً عباس 

 دمحم

 مستمل حسن الكعبً 81/86/6262 78
حول تمرٌر لجنة مرالبة البرنامج 

 الحكومً
  

   قانون إلموإزنة إلعامةحول  مستمل بشٌر حداد 86/8/6268 78

   حول قانون إلموإزنة إلعامة مستمل حسن الكعبً 8/6268/:8 79

7 
 عىل  

ن حسي 

 دمحم عباس

 حسن إلكعت    2020022727 23
حركة إلصدق 

 وإلعطاء

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 حسن إلكعت    0620222727 29
حركة إلصدق 

 وإلعطاء

طلب حول إقساد طالب إلتعليم 

 إلموإزي
  

5 
إمجد هاشم 

 إلعقاب   

 إالستقامة بشت  إلحدإد 720222727 25

حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم 

( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة 62)

 إلكهرباء

  

 إالستقامة حسن إلكعت    92022720 33
تسديد إجور عقود  305حول قرإر 

 إلكهرباء
  

  35 062022720 
حسن 

 إلكعبت   
   حول موضوع إلموإزنة إالستقامة

7 
ديار طيب 

 دمحم

 بشت  إلحدإد 920222727 27
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

  لقانون 
حول قانون إلتعديل إلثابن

 إلتدرج إلطت   إلبيطري
  

   إلعامةحول قانون إلموإزنة إلحزب إلديمقرإط   حسن إلكعت    022022720 34
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 إلكردستابن

7 

شمائل 

سحاب 

 إلعبيدي

 0للعرإق متحدون  بشت  إلحدإد 920222727 27
  لقانون 

حول قانون إلتعديل إلثابن

 إلتدرج إلطت   إلبيطري
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة 0للعرإق متحدون  حسن إلكعت    022022720 34

 سالم طحمت   7

   بشت  إلحدإد 920222727 27
  محافظة بابل تيار إلحكمة إلوطتن

   بعض إلمشاكل ػن

   بشت  حدإد 032022720 35
 تيار إلحكمة إلوطتن

مناقشة عدة موإضيع منها تحويل 

  وزإرة 
إصحاب إلشهادإت إلعليا ػن

إلدإخلية و إلدفاع عىل إلمالك 

، حشد إلدفاع، إشى حرب   
إلمدبن

 إلخليج

  

7 

جاسم 

موحان 

 خماط

   تيار إلحكمة بشت  إلحدإد 920222727 27
 إلوطتن

بعض إلردود عىل مدإخالت إلنوإب 

توصيات إللجنة إلخاصة بالخطوط 

 إلجوية إلعرإقية

  

   حسن إلكعت    022022720 34
   حول قانون إلموإزنة إلعامة تيار إلحكمة إلوطتن

7 
هدإر زبت  

 عبد هللا

28 0520222727 
دمحم 

 إلحلبوس  

إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

وأمتيازإت إلشهدإء توحيد حقوق 

  إقليم  
ن ػن وإلسجناء إلسياسيي 

 كوردستان مع إلحكومة إالتحادية

  

 بشت  حدإد 0920222727 32
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

   إنصاف شهدإء إقليم كردستان

    إلتغيت  -كورإن دمحم  0520222727 28كاوه دمحم  7
ن ػن ن و رإتب إلموظفي  حول إلفضائيي 
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 إقليم كردستان إلحلبوس   مولود

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إلتغيت  -كورإن  بشت  حدإد 032022720 35

7 
إخالص 

ن   صباح حسي 

 بشت  إلحدإد 0520222727 28
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

   حول روإتب إلمتقاعدين

  قضاء مخمور    
  ػن
   هناك فرإغ إمتن

7 

محاسن 

حمدون 

 حامد

 3إلحل  حسن إلكعت    2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

34 002022720 
دمحم 

 إلحلبوس  
   تاخت  إعمار محافظة نينوى 3إلحل 

5 
غايب فيصل 

ي  إلعمت 

 االستمامة حسن إلكعت    2020022727 23
إستضافة مجموع مالحظات إثناء 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة حسن إلكعت    022022727 34

36 272020223 
دمحم 

 إلحلبوس  
 االستمامة

حول إستجوإب رئيس هيئة إالعالم 

 وإالتصاالت 
  

7 
ن ماجد  حسي 

 منشد

 إلنرص حسن إلكعت    2020022727 23
إثناء إستضافة مجموع مالحظات 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

كة إلنفط إلوطنية إلعرإقية إلنرص بشت  حدإد 0920222727 32    قانون شر

  مجموع مالحظات إثناء إستضافة  حركة بابليوندمحم  2020022727 23بيدإء خرصن  5
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 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم   إلحلبوس   بهنام

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة بابليون بشت  حدإد 0320022720 35

 حركة بابليون حسن إلكعت    062022720 35

بخصوص حموق ذوي الشهداء 

والجرحىوالمفمودٌن من منتسبً 

وزارة الداخلٌة والدفاع والحشد 

 الشعبً وكافة المؤسسات األخرى،

  

7 
ن  إقبال حسي 

 أبو جري

 إلنرص إلكعت   حسن  2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إلنرص بشت  حدإد 022022720 34

7 
قض  محسن 

 إلياشي

 إالستقامة حسن إلكعت    2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

   حول قانون إلموإزنة إلعامة إالستقامة حسن إلكعت    022022720 34

 صادق مدلول 7

 حسن إلكعت    2020022727 23
دعاة إالسالم 2تنظيم 

 إلعرإق

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

26 920222727 
دمحم 

 إلحلبوس  

دعاة إالسالم 2تنظيم 

 إلعرإق

حول قانون تمويل إنتخابات 

 مجلس إلنوإب
  

7 

دمحم كريم 

ن  عبد إلحسي 

 إلبلدإوي

 حركة إلصادقون بشت  إلحدإد 720222727 25

حول تقرير لجنة إألمر إلنياب   رقم 

( إلخاصة بتعاقدإت وزإرة 62)

 إلكهرباء
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 حركة إلصادقون بشت  إلحدإد 0520222727 28

مجموعة مالحظات حول إلروإتب 

إلتقاعدية للشهدإء، وضع خطة 

إستيعابية للطلبة إصحاب 

إلمعدالت إلعالية، إلموحافظات 

رة  إلمترصن

  

4 
فاضل جابر 

 عبد

 حركة إلصادقون حسن إلكعت    720022727 09

إمكانية إلترصف بروإتب إعضاء 

مجالس إلمحافظات إلمنحلة 

ين  ورصفها للمحارصن

  

 إلصادقونحركة  حسن إلكعت    2020022727 23
حول توسعة مقاعد إلدرإسات 

 إلعليا
  

   حول لانون الموازنة العامة حركة إلصادقون حسن إلكعت    062022720 35

37 2720/0226 
دمحم 

 إلحلبوس  
   حول إطالق مستحمات الفالحٌن حركة إلصادقون

   حول تخفٌض اجول التعلٌم الموازي      

7 
كو دمحم  شت 

 صالح

 حسن إلكعت    920022727 27
  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

ال يجوز إلنقاش و إلتعديل إثناء 

 إلتصويت عىل إلقانون
  

26 920222727 
دمحم 

 إلحلبوس  

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

كة وإلمدإخالت    حول إللجان إلمشتر

5 
محمود إديب 

 زوير إلكعت   
 إالستقامة بشت  حدإد 2420722727 02

إلوإقع إلخدمة و مالحظات حول 

  محافظة ميسان
  ػن

 إلمعيسر
  



 131 

    
حول قانون إالسلحة وعدم نفاذه 

 بسبب وزير إلدإخلية
  

   حول لانون الموازنة العامة االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79  

5 
مقدإم دمحم 

 عبيد

4 072922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 للعرإق متحدون

ك بها لجنة    تشتر
ن إلتر حول إلقوإني 

 إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعىل  
  

67 2020022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 للعرإق متحدون

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

   توسعة مماعد الدراسات العلٌا للعرإق متحدون  حسن إلكعت    062022720 79  

5 

إنتصار عىل  

خرصن 

 إلجبوري

 إلكعت    حسن 720022727 09
  
حزب إلتقدم إلمدبن

 إلحر

إلمطالبة بأضافة فقرإت جديدة 

 لقانون إلموإزنة
  

 دمحم الحلبوسً 88/8/6268 78
حزب التمدم المدنً 

 الحر
   المطالبة مستحمات محافظة نٌنوى

 حسن الكعبً 8/6268/:8 79
حزب التمدٌم المدنً 

 الحر

 حول لانون الموازنة  

للمناطك صندوق اإلعمار تظمٌن 

 ةالمحرر

  

 دإنا دمحم جزإء 7

 حسن إلكعت    720022727 09
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكوردستابن

مالحظات تقرير لجنة مرإقبة تنفيذ 

نامج إلحكوم    إلت 
  

 بشٌر حداد 022022720 34
إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكوردستابن

مالحظات حول قانون إلموإزنة 

 إلعامة
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7 
ماجد عذإب 

 جابر إلوإئىل  

 إالستقامة حسن إلكعت    2720022727 07

حول وصول وسحب إلموإزنة من 

  إقل من 
ساعة  24مجلس إلنوإب ػن

لذلك لم يتستن للنوإب إالطالع 

 عليها

  

 إالستقامة بشت  حدإد 2420722727 02
مالحظات حول قانون تمويل إلعجز 

 إلماىل  
  

5 

عبد إألمت  

حسن عىل  

 تعيبان

00 0720722727 
دمحم 

 إلحلبوس  
   عدم تسليم روإتب إلمتقاعدين حركة إلصادقون

 حركة إلصادقون حسن إلكعت    2020022727 23

تقسيط إجور إلكليات إالهلية، نقل 

ن من إلكليات إالهلية إىل  إلمتفوقي 

  
إلحكومية، مشكلة توقف إلدوإم ػن

 إلكليات

  

   إلموإزنةحول موضوع  حركة إلصادقون حسن إلكعت    062022720 35  

7 
دمحم عىل  

 دمحم تميم

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 2إتحاد قوى إلوطنية 

مالحظة حول لانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

  2إتحاد قوى إلوطنية  بشت  حدإد 920022727 27

أرجو أن ال تؤسس هيأة إلرئاسة 

  عدم إحتساب 
ة ػن لسابقة خطت 

 إالصوإت

هنا وعدوا  العاللات، البرلمانٌة، لفوا

النصاب، عدوا أصوات غٌر 

المصوتٌن، السادة النواب سوف نعد 

 النواب غٌر المصوتٌن

عبد إلرحيم  7

جاسم دمحم 
9 272922727 

دمحم 

 إلحلبوس  
 إلنرص

مالحظة حول لانون انتخابات 

 مجلس النواب
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 إلشمري

 إلنرص حسن إلكعت    272922727 07

إلتقديم عىل إلكليات من إلعسكرية 

طة عىل أن يكون عىل  وكلية إلشر

  وليس عىل إساس 
إلتعدإد إلسكابن

 إلمذهب

  

7 
يوسف دمحم 

 صادق

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 إلتغيت  -كورإن 

وير إالنتخابات إلعلة  ن   بتر
إلعلة ػن

  
ن ػن بعدم تطبيق آرإء إلناخبي 

إع لذلك هنالك  صناديق إالقتر

  قانون إالنتخابات يجب 
مشاكل ػن

فيما يخص خاصة معالجتها 

ونية نحن طالبنا هنا  إلبطاقة إإللكتر

وأجمعنا توإقيع لتغيت  إلبطاقة 

ية ونية بالبطاقة إلبايومتر  إإللكتر

  

 إلتغيت  -كورإن  حسن إلكعت    920022727 27

يجب أن يكون هنالك تصويت عىل 

نعم وتصويت عىل ال، وبعد هذإ 

 يتم إالحتساب

  

7 
عمار كاظم 

 عبيد إلشبىل  

9 272922727 
دمحم 

 إلحلبوس  
 كتلة معا للقانون

  إالنتخابات 
ن
حول عدد إلمقاعد ػ

معيار إلذي سيعتمد يجب أن يرإع  

 تساوي سعر إلمقعد

  

23 2320022727 
دمحم 

 إلحلبوس  
  كتلة معا للقانون

  ثنايا إجابة إلسيد 
ن
سيادة إلرئيس ورد ػ

رئيس مجلس إلخدمة بأنه صالحية 

، ه  صالحيته  ن إختيار إلمدرإء إلعاميي 

وهذإ غت  صحيح، بموجب إلمادة 

( من قانون إلخدمة إالتحادية، 03)

للمجلس وليس للسيد رئيس 

اجاب رئٌس مجلس الخدمة ٌجب أن 

ٌة ترشٌح السادة ٌعاد النظر فً لض

المدراء العامٌٌن لتولً هذه 

المناصب والدرجات الخاصة، 

المانون لٌد التشرٌع اآلن فٌما ٌتعلك 

بترشٌح المدراء العامٌن لتولً 
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المٌادات، فً نفس المانون أنه لرئٌس  إلمجلس، أرجوإ مالحظة ذلك

( الفمرة 3المجلس فً المادة )

الخامسة صالحٌة الوزٌر المختص 

فٌما ٌتعلك بالشؤون االدارٌة 

مالٌة،  كً ٌبمى الصالحٌة فً وال

اختٌار المدراء العامٌن الذٌن ٌتولون 

 أدارة هذه المدٌرٌات

5 
سالم هادي 

 كاظم الشمري

 االستمامة دمحم الحلبوسً 82/1/6262 8

سدٌد مستحمات المزارعٌن لعامً 

مستحمات الذرة لم  6262و 6281

 تسدد بالكامل ومستحمات الحنطة 

  

 االستمامة الكعبًحسن  86/8/6268 78
ومخصصات  789حول لرار 

 المزارعٌن
  

   حول تعدٌل لانون التدرج الطبً االستمامة حسن الكعبً :6268/8/6 73

5 
وحدة محمود 

 فهد الجمٌلً

 8للعراق متحدون  دمحم الحلبوسً 82/1/6262 8
لانون حماٌة جمٌع األشخاص من 

  االختفاء المسري
  

 8للعراق متحدون  حدادبشٌر  81/86/6262 76
أتفالٌة دولٌة هً األتفالٌة الدولٌة  

 لمناهضة التعذٌب
  

 8للعراق متحدون  دمحم الحلبوسً 6268/8/67 :7
حول لانون إعادة منتسبً الداخلٌة 

 والدفاع
  

7 
كرٌم عفتان 

 احمد

 حزب العمل والوفاء دمحم الحلبوسً 82/1/6262 8
 تهمٌش محافظة األنبار فً الكلٌة

 العسكرٌة
  

    
  معالجة الغاز المصاحب للنفط الن 
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الذي ٌحرق نحن نستورده بملٌارات 

 الدوالرات

5 
ديالن غفور 

 صالح

 بشت  حدإد 092922727 5
  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

ن محافظة كركوك  مشكلة موظفي 

ن من ؤقليم كردستان ؤىل  إلمنسبي 

 إلمحافظة

  

 بشت  حدإد 720222727 25
  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

يحة مهمة من كوإدر  إلنصاف شر

  ؤقليم كوردستان
 إلجيش إألبيض ػن

  

 حسن إلكعت    062022720 35
  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

   

7 
فالح ساري 

 شٌعكابا عبد

 تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 63/1/6262 1
مالحظة حول لانون انتخابات 

 مجلس النواب
  

 تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 68/82/6262 86
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 9/1/6262 8

بخصوص خرٌجً معهد النفط والذٌن 

 هم تعٌٌنهم مركزي
  

  محافظة   إلنرصدمحم  72922727 2منال حميد  9
ن
كية ػ   عن إلمستشفيات إلتر
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هاشم 

 إلموسوي

  كربالء إلحلبوس  

9 
ريبوإر هادي 

 عبد إلرحمن
3 82922727 

دمحم 

 إلحلبوس  

إلحزب إلديمقرإط  

  
 إلكردستابن

ح قانون  ؤلغاء قرإر إلقرإءة إألوىل لمقتر

مجلس قيادة إلثورة )إلمنحل( رقم 

 .2772( لسنة 208)

  

7 
خلٌل دمحم 

 سعٌد المولى

   حول لانون الموازنة العامة النصر بشٌر حداد 82/1/6262 8

   حول لانون الموازنة العامة النصر حسن الكعبً 8/6268/:8 79

9 
قتيبة إبرإهيم 

 ترؽ  إلجبوري
5 092922727 

دمحم 

 إلحلبوس  

حزب إلجماهت  

 2إلوطنية 

وع قانون إلهيأة إلوطنية للرقابة  لمشر

إلنووية وإإلشعاعية وإلكيميائية 

ة فيه  وإلبايلوجية. وجود مشاكل كبت 

إمات إلدولية إلعرإقية  ن ويؤثر عىل ألتر

مع إلوكالة إلدولية للطاقة إلذرية 

وإلمنظمات إلمسؤولة عن إألسلحة 

 إلكيمياوية وإلبايلوجية

  

7 

أحمد عبد  

هللا إحمد 

 إلجبوري

 حسن إلكعت    202922727 6
حزب إلجماهت  

 2إلوطنية 
   قانون إنتخابات عادل

 بشت  إلحاد 232022720 36  
ي  حزب إلجماهت 

  
 إلوطتن

إن    حول إنفجار ساحة إلطت 

9 
دمحم سالم  

ن   عبد إلحسي 
9 272922727 

دمحم 

 إلحلبوس  
 منظمة بدر

انتخابات مجلس مالحظة حول لانون 

 النواب
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9 

حمد هللا 

مزهر جول 

حمدإن 

 إلعبيدي

 إالستقامة حسن إلكعت    272922727 07
  لجمهورية 

وع قانون إلعيد إلوطتن مشر

 إلعرإق
  

9 

إزإد حميد 

  دوس 
شؼن

دمحم 

 إلقرلوس  

 سائرون بشت  حدإد 2420722727 02

إلمطالبة بادرإج قانون ؤلغاء قرإرإت 

إلمنحل رقم مجلس قيادة إلثورة 

( إلخاص بمصادرة 607،  489)

ن   من مائة قرية من موإطني 
  أكتر

أرإضن

  جدول 
ن ػن   مندىل  وخانقي 

أكرإد ػن

 إعمال إلمجلس باقرب فرصة

  

7 
عباس شعيل 

 عودة إلزإمىل  

 منظمة بدر حسن إلكعت    720022727 09
ن هو  تاخر دفع روإتب إلموظفي 

 مشؤولية إلحكومة بشكل كامل
  

 منظمة بدر حسن إلكعت    2720/0226 37
( إللجنة 048حول إالمر إلنياب   )

 إلنيابية
  

9 

إحمد جاسم 

صابر دمحم 

 إالسدي

 حسن إلكعت    720022727 09
  
إلحركة إالسالمية ػن

 إلعرإق

  من 
إض إلثابن وع إالقتر جاء مشر

إلحكومة دون أن ترسل أي خطة 

 لإلصالح إلماىل  

  

9 
ن حسن  حسي 

 نرمو
 بشت  إلحدإد 0020022727 20

  
إالتحاد إلوطتن

  
 إلكردستابن

   حول قانون إلناجيات إإليزيديات

9 
حسن كريم 

 إلكعت   
23 2020022727 

دمحم 

 إلحلبوس  
 إالستقامة

مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
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4 

كاطع نجمان 

 لركاب   إ

 

 كتلة معا للقانون حسن إلكعت    2020022727 23
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 للقانون حسن إلكعت    062022720 35
ً
 كتلة معا

تتنالض مع ما طرحته الموازنة و

حكومتنا الرشٌدة، الحكومة لبل عدة 

أشهر طرحت ورلة بٌضاء لإلصالح 

 اإللتصادي،

  

  بشت  إلحدإد 232022720 36
ً
   حول تفجٌر ساحة الطٌران للقانونكتلة معا

 للقانون حسن إلكعت    2720/0226 37
ً
 كتلة معا

حول وجود بعض المخالفات الموجودة 

( 881فً تمرٌر االمر النٌابً )

 محضر اللجنة النٌابٌة

  

9 
حسن دمحم 

 إلمسعودي
   حسن إلكعت    2020022727 23

 تيار إلحكمة إلوطتن
مجموع مالحظات إثناء إستضافة 

 وزير إلتعليم إلعاىل  و إلبحث إلعلم  
  

 0520222727 28 طه إلدفاع   9
دمحم 

 إلحلبوس  
 إلنرص

ح حول تعديل قانون مجالس  مقتر

إلمحافظات ونعتت  خدمتهم ه  

 خدمة ألغرإض تقاعدية

  

9 
ن سعيد  حسي 

 إلربيغ  
 حركة إرإدة حسن إلكعت    0620222727 29

  تخص إتحاد تعاون 
ة إلتر مشكلة كبت 

 إلجمعيات إلسكانية
  

  37 2720/0226 
دمحم 

 إلحلبوس  
ن  حركة إرإدة    حول ملف إلنازحي 

7 
إقبال عدنان 

 إللهيت   
 اليوجد حسن إلكعت    0620222727 29

  
  إلبتن إلتحتية ػن

نقص حاد ػن

 محافظة دياىل
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 ال يوجد  بشت  حدإد 272020223 36
  محافظة 

حول قرية إلمهجرين ػن

 دياىل
  

 8للعراق متحدون  بشٌر حداد 81/86/6262 76 الحلبوسًهٌبت 9
رد على مداخالت النواب حول لانون 

 شركة النفط الوطنٌة العرالٌة
  

7 
رزاق 

 محٌبسعجٌمً

   حول شركة النفط الوطنٌة العرالٌة منظمة بدر بشٌر حداد 81/86/6262 76

 منظمة بدر حسن الكعبً 6268/78/68 73

نائب اثناء  ال ٌجوز المداخلة الي

االستضافة او السؤال الشفهً او 

االستجواب سوى النائب الذي طلب 

 ذلن

  

9 
هوازن حسن 

 مهدي
 االستمامة حسن الكعبً 1/8/6268 77

حول الخرولات الحاصلة فً ملف 

 المحاضرٌن فً محافظة دٌالى
  

7 

اسعد عبد 

السادة جاسم 

 عبود العبادي

 االستمامة حسن الكعبً 1/8/6268 77

ادراج لانون التماعد والضمان 

اإلجتماعً فً إحدى جلسات مجلس 

 النواب للمراءة األولى

  

 االستمامة حسن الكعبً :6268/8/6 73

بالنسبة لمفوضٌة حموق االنسان هم 

ذهبوا إلى زٌارة المولوفٌن ولكن 

ُمنعوا من الدخول من موافمة رئٌس 

 مجلس الوزراء7

 

  

علً جبار  9

مؤنس 
   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة البشائر حسن الكعبً 1/8/6268 77
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 الغانمً

9 
مثنى عبد 

 الصمد
 حزب المسار المدنً بشٌر حداد 88/8/6268 78

من لانون  8اعتراض على المادة 

 زراعة االعضاء البشرٌة و الطعن بها
  

9 
عبد الرحمن 

 عمر دمحم
 بشٌر حداد 88/8/6268 78

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 88/8/6268 78 فالح حسن 9
حزب التمدم المدنً 

 الحر

حول لانون اعدة منتسبً الدفاع و 

 الداخلٌة الى الخدمة
  

9 

منصور 

مدور  حسٌن

 البعٌجً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة البشائر دمحم الحلبوسً 88/8/6268 78

9 

ٌحٌى غازي 

عبد اللطٌف 

 الدمحمي

 حسن الكعبً 86/8/6268 78
التجمع المدنً 

 لالصالح / عمل
   حول قانون إلموإزنة إلعامة

9 
نهلة حمد عبد 

 صالح الراوي
   قانون إلموإزنة إلعامةحول  النصر حسن الكعبً 86/8/6268 78

7 

عبد األمٌر 

نجم عبد هللا 

 المٌاحً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تجمع رجال العراق بشٌر حداد 86/8/6268 78

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تجمع رجال العراق حسن الكعبً 8/6268/:8 79

9 

سهام موسى 

حمود 

 الموسوي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة بدرمنظمة  بشٌر حداد 86/8/6268 78
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9 
سلمان حسن 

 بدٌر
   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة بشٌر حداد 86/8/6268 78

9 

عبد السالم 

عبد المحسن 

عرموش 

 المالكً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة كتلة معا للمانون بشٌر حداد 87/8/6268 79

حسن رزاق  9

داوود 

 الزبٌدي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة بشٌر حداد 87/8/6268 79

سلٌم همزه  9

 صالح خضر

الجماعة االسالمٌة  بشٌر حداد 87/8/6268 79

 الكردستانٌة / العراق

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

اسعد ٌاسٌن  7

صباح 

 المرشدي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة تٌار الحكمة الوطنً بشٌر حداد 87/8/6268 79

حول االمر النٌابٌة  حسن الكعبً :6268/8/6 73

 ( اللجنة النٌابٌة881)

   

نجاح محٌسن  9

 شٌاع المٌاحً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة االستمامة بشٌر حداد 87/8/6268 79

5 

عبد الخالك 

مدحت مالن 

 العزاوي

 بشٌر حداد 87/8/6268 79
الجبهة العرالٌة 

 للحوار الوطنً
 إلموإزنة إلعامةحول قانون 

  

 بشٌر حداد 6268/8/67 :7
الجبهة العرالٌة 

 للحوار الوطنً

أبار إلنفط  ةیأفوإج حماحول 

  كل  إلموجودين
 تإلمحافظاػن

  

  تكريم إلجيش إألبيض لمحاربته     
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 فايروس كورونا

مٌادة دمحم  9

اسماعٌل 

 نجار

الحزب الدٌممراطً  بشٌر حداد 87/8/6268 79

 الكردستانً

   حول قانون إلموإزنة إلعامة

اسوان سالم  9

 صادق ساوا

   حول قانون إلموإزنة إلعامة حركة بابلٌون بشٌر حداد 87/8/6268 79

رشٌد عداي  9

كرو حمزة 

 العزاوي

   حول قانون إلموإزنة إلعامة الٌوجد بشٌر حداد 87/8/6268 78

ابتسام دمحم  9

 درب خلف

بخصوص خرٌجً معهد النفط والذٌن  الوفاء  الحلبوسًدمحم  9/1/6262 8

 هم تعٌٌنهم مركزي

  

بخصوص شرٌحة ظلمت فً  حركة البشائر حسن الكعبً 8/6268/:8 79 لٌلى مهدي 9

موازنات لسنوات سابمة ولٌس فمط 

وهم حشد الدفاع،  6268موازنة 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  62مبلغ ) منظمة بدر حسن الكعبً 8/6268/:8 79

لمدٌنة الموصل تم نملها إلى مدٌنة 

صالح الدٌن، ما هً األسباب التً 

صالحالدٌن، من .نملت هذا المبلغ إلى 
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خلف هذ الموضوع؟ ال نعرف، نطلب 

من اللجنة المالٌةتحمٌك فً هذا 

 الموضوع

همالوتمصٌر من الحكومات المحلٌة 

محافظة التً إستلمت 

 نٌنوىجمٌعهاهمشت المكون التركمانً

سعران  8

 عبٌدشانً ا

فرض ضرائب على المواد  -8 االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79

المستوردة وخصوصا  المواد المنتجة 

 محلٌا  للحفاظ على المنتوج الوطنً

تثبٌت سعر صرف الدوالر لمدة -6

 (876222ستة أشهر على مبلغ )

اعتماد بطالة الماستركارد فً  -7

إستحصال كافة الضرائب فً المنافذ 

الحدودٌة ودوائر الدولة وبجباٌة 

 األموال

 92المٌامبتوزٌع الدوالر بنسبة )-8

)%من رواتب الموظفٌنوالمتماعدٌن 

 لضمان توفر إستمرار األسواق

 

  

 بتثبٌت عمود مفوضٌةاإلنتخابات،
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فً وزارة الداخلٌة من تحوٌاللمنتسبٌن 

حملة شهادةالبكالورٌوس إلى 

 الوظٌفةالمدنٌة أعتمد

   حول لانون الموازنة االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79 عباس علٌوي  9

مختار محمود  9

 ٌوسف 

   حول لانون الموازنة منظمة بدر حسن الكعبً  8/6268/:8 79

   حول موضوع إلموإزنة االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79 صادق حمٌد 9

 علً سعدون 7

 حول موضوع إلموإزنة االستمامة حسن الكعبً 8/6268/:8 79

  

 االستمامة دمحم الحلبوسً 6268/7/1 86
حول معاناة فالىح  ومزإرع  محافظة 

 ميسان
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رٌبوارطة  9

 مصطفى

االتحاد الوطنً  حسن الكعبً  8/6268/:8 79

 الكردستانً 

 لانون الموازنة العامةحول 

 

  

7 
جمال دمحم 

 شكور

 حسن الكعبً 8/6268/:8 79
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 

أكثر من سبعة آالف  ، لدٌناكركون

الى  نإللٌم كردستاموظف منسبٌن من 

 كركون

  

 دمحم الحلبوسً 6268/7/1 68
االتحاد الوطنً 

 الكردستانً 
 حول لانون اٌجار األراضً الزراعٌة

  

ولٌد عبد  9

 الحسن

المشارٌع البنى التحتٌة فً عموم  منظمة بدر حسن الكعبً 8/6268/:8 79

محافظة ذي لار العراق وباألخص فً 

والمشارٌع المتلكئة التً مضى علٌها 

 أكثر من ست سنوات

  

لطٌف  9

مصطفى 

 احمد

   حول لانون الموازنة العامة حزب التمدم الحر حسن الكعبً 8/6268/:8 79
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دمحم صاحب  9

 الدراجً

   حول لانون الموازنة العامة حزب المهنً للتعمٌر  حسن الكعبً 8/6268/:8 79

معن مضر  9

 صالح

حزب المشروع  بشٌر الحداد 8/6268/:8 79

 العربً فً العراق

تصاعد وتكرار 

الهجماتاالرهابٌةوالعملٌاتاالرهابٌةٌعنً 

 خاصة فً المناطك المحرر فً دٌالى،

  

البال عبد  9

 الحسٌن

   حول لانون الموازنة العامة النصر بشٌر الحداد 8/6268/:8 79

طعمة عبد هللا  9

 حمادي

الحزب الدٌممراطً  بشٌر الحداد 8/6268/:8 79

 الكردستانً 

عادة المفسوخ عمودهم من الجٌش 

والشرطة الن الكثٌرمنهم تركوا العمل 

بسبب التهجٌر المسري الذي تعرضوا 

 فً مناطمهم،

  

الحزب الدٌممراطً  بشٌر الحداد 67/8/6268 :7 ناصر ٌوسف 9
 الكردستانً

  

المبرمة بٌن  اإلسراع فً تطبٌماإلتفالٌة

 وزارة الدفاع ووزارة البٌشمركة

  

7 
دمحم رضا 

 الحٌدري
 ٌرد على النائب فالح الخفاجً االستمامة بشٌر الحداد 6268/8/67 :7
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 االستمامة دمحم الحلبوسً  

ٌرد على النائب رعد الدهلكٌالٌوجد 

هنان أي اعتراض من الناحٌة 

 المانونٌة اللرار هذا المانون

  

9 
عبد  نعٌم

 ٌاسر العبودي
 حركة الصادلون دمحم الحلبوسً 6268/8/67 :7

رئٌس هٌئة االعالم  بحول استجوا

 واالتصاالت 

  

9 
الماس فاضل 

 كمال دمحم
 حسن الكعبً :6268/8/6 73

االتحاد الوطنً 

 الكردستانً

خدمة أهالً الشهداء وذوي حول 

ضحاٌا االرهاب والمؤنفلٌن وكذلن 

 السجناء السٌاسٌٌن

  

9 
مرٌوان نادر 

 نصر الدٌن
 حسن الكعبً :6268/8/6 73

االتحاد الوطنً 

 الكردستانً

مطالبة بالتوازن والمساوات للشعب 

الكردي وولوف امام الخرولات 

الدستورٌة التً تفعلها الدوائر 

 الحكومٌة

  

9 
ناصر تركً 

 ٌاسر
 حسن الكعبً :6268/8/6 73

الحركة االسالمٌة فً 

  العراق

( اللجنة 881النٌابً )حول االمر 

 النٌابٌة

  

9 
غالب دمحم 

 علً شكر
  التغٌٌر-كوران  دمحم الحلبوسً :6268/8/6 73

مناشدة من أهالً خانمٌن حول وجود 

تجاوزات على جسر خانمٌن الذي 

 ٌعتبر معلم تارٌخً
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9 

عباس 

صروط 

 محسن

  تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً :6268/8/6 73

حارس لٌلً لم ( 22:حول وجود )

ٌتم تثبٌتهم من لبل وزارة النفط لكونهم 

 سنوات 82عمود منذ 

  

9 
رٌحان حنا 

 أٌوب كنه
 دمحم الحلبوسً 6268/7/1 86

المجلس الشعبً 

الكلدانً السرٌانً 

 االشوري

 حول لانون المحكمة االتحادٌة

  

 لانون مواجهة جائحة كوروناحول   تٌار الحكمة الوطنً دمحم الحلبوسً 6268/7/1 86 حسن خالطً 9

  

9 
لٌث مصطفى 

 حمود
 6الحل  دمحم الحلبوسً 6268/7/1 86

حول لانون التعدٌل الثانً لمانون 

 الطرق العامة

  

 

 


