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جملس األمة الثامن عشر
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جدول أعمال اجللسة الثالثة جمللس األعيان
املقرر عقدها يف الساعة احلادوة عشرة
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****************
أوالً:

طلببا تقببخ منت ضببة ( ببنةت ن ببت تإل (بب و لتنخنه ببو تنببنط ة لن ببت تنلبب م ت لتنخبب تد

ض دو ضة قبل ضعمنة تنل د نمةف تنحدةد.

ثانياً:

طلبببا تن ببب مو تنببب ( بببنةت ن بببت تإل(ببب و لتنخنه بببو تنبببنط ة ض بببدو ضبببة قببببل ضعبببمنة
تنل د نمص هندة.
طلببببببا تن بببببب مو تنبببببب ( ببببببنةت ن ببببببت تن بببببب ة ض ببببببدو ضببببببة قبببببببل ضعببببببمنة تنببببببد خن
له و (نةس.

رابعاً:

تنلبببباتم تن ببببدو ضببببة قبببببل ضعببببمنة تنببببد خن معببببمو تن ببببا لتن نهببببو تنبببب ضعببببمنة ل ةبببب
ببببم ة ببببة تن ل ببببت
تن مقببببت لتن بببب لة تن عدن ببببتر تن خ بببب ة ح بببب ت ببببنتدد تن ببببع تن
ببببنح ة ض ح فعببببت لحخلبببببا ببببة ل ببببمة ت(ببببدتد ب بببب ة ضببببة تن ببببنتط ة تال ةببببمو قبببب نةم دل
ضببب ر هببن ببم قبببا مبب ا تنحببنتدد تن اقببفت لضببدى ضلببالن ت تنببن ت ة (ببة ضخم عخ ببم
عأن م لتاله توتث تن مقبت ن ع ح ت مم لتالهم ت (ل و.
لتنخح

ثالثاً:

خامساً ( :ب أ ببمو تن ببمدة  33تنف ب ة ضببة تن اببمو تنببدت لة ن لببس تي( ببم ر تهخ عببج
ن ببم تن لببس ب (لب ببدة خببم ة 2012/10/22ر لتنخ بببج اقببم م لض ة ببم
(ل تن حن تنخمنة:
اسم اللجنة
.1

اللجىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ال وُوٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

الرئيس

املقرر

مع لً الذكتُر كم ل و صز

طع دة الظٍذة فذاء حمُد
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.1

اللجىةةةةةةةةةةةت الم لٍةةةةةةةةةةةت َا ت ةةةةةةةةةةة دٌت

مع لً الذكتُر أمٍت طُ ن

طع دة الظٍذ عٍظى مزاد

.3

لجىةةةةت ال ةةةةبَن العزوٍةةةةت َالذَلٍةةةةت َالم تةةةةزوٍه

مع لً المٍىذص و صز اللُسي

طع دة الظٍذ حظه أوُ وعمت

.4

اللجىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ا دارٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

مع لً الظٍذ م سن الظ كج

طع دة الذكتُر م طفى البزاري

.5

لجىةةةةةةةةةةةةةةةةت التزوٍةةةةةةةةةةةةةةةةت َالتعلةةةةةةةةةةةةةةةةٍ

مع لً الذكتُر َجًٍ عٌُض

طع دة الذكتُر عبذهللا المُطى

.6

لجىةةةةةةت اإعةةةةةةتو َالتُجٍةةةةةةً الةةةةةةُطىً

طع دة المٍىذص صخز دَدٌه

طع دة الظٍذ أحمذ الظٌُلمٍٍه

.7

لجىةةةةةت ال ةةةةة ت َالبٍ ةةةةةت َالظةةةةة ن

طع دة الذكتُر ٌُطف ال ظُص

طع دة الذكتُرة طُطه

.8

لجىةةةةةةةةةةةةةةةت الشراعةةةةةةةةةةةةةةةت َالمٍةةةةةةةةةةةةةةةة ي

مع لً الظٍذ مزَان ال مُد

مع لً الذكتُر مىذر حذادٌه

.9

لجىةةةةةةت العمةةةةةةال َالتىمٍةةةةةةت ا جتم عٍةةةةةةت

طع دة الذكتُرة طُطه

طع دة الظٍذة ٌٍف ء الىج ر

المج لً

المج لً

 .11لجىةةةةةةةت الط ةةةةةةةت َال ةةةةةةةزَة المعذوٍةةةةةةةت

مع لً الذكتُر ٌ و الخطٍب

مع لً المٍىذص دمحم الىج ر

 .11لجىةةةةةةةةةةةةةةةت الظةةةةةةةةةةةةةةةٍ حت َالتةةةةةةةةةةةةةةةزا

طع دة الظٍذ غ سي اوُ حظ ن

طع دة الظٍذ سٌ د ال م ً

 .11لجىةةةةةةةةةةةةةةةةت الخةةةةةةةةةةةةةةةةذم ث الع مةةةةةةةةةةةةةةةةت

مع لً الذكتُر عبذالزساق طبٍ ث

مع لً الظٍذ أٌمه حت حج

 .13لجىةةةةةت ال زٌةةةةة ث َح ةةةةةُق المةةةةةُاطىٍه

مع لً الظٍذ ٌُطف الج سي

طع دة الذكتُر م مُد اوُ جمعت

 .14لجىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت فلظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطٍه

مع لً الظٍذ حٍ ال زالت

طع دة المٍىذص صخز دَدٌه

 .15لجىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزأة

مع لً الظٍذة راو ت الذو ص

طع دة الظٍذة فذاء حمُد

مع لً الظٍذ حٍذر م مُد

طع دة الظٍذ غ سي الطٍب

 .16لجىةةةةةت ال فةةةةةت َال ةةةةةب

َالزٌ

ةةةةةت

سادساً ق ت ت تنل ت تن مننن ت-:
 ق ب ت قبب(  2حببم ة 2012/11/11ر عببأ ضع ب لن قببمنن ضعببدم ن ببمنن تنخح ب (نل ت .2012
ب -قب ت قبب(  3حببم ة 2012/11/12ر عببأ ضعب لن قببمنن ضعببدم ن ببمنن تن لببا
غ تن ع لن نل ت .2012
سابعاً :ق ت تنل ت تن من ت لتالقخ مدةت ق(  2حم ة 2012/11/11ر عأ ضعب لن قبمنن
ضعدم ن منن ض ةبت تند ل نل ت .2012

أمني عام جملس األعيان
خالد اللوزي
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ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب (.
بببببببببببببببببببببببببببببب و.

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب س تنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ن تو تي
نلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ت :دلن ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ت
نل بببببببببببببببببببببببببببببب ت :قببببببببببببببببببببببببببببببعمدة بببببببببببببببببببببببببببببب س ض ل بببببببببببببببببببببببببببببب س تن بببببببببببببببببببببببببببببب نتب تي
....................................................
ت :إن ضعمنة ل ة
نل
بببببببببببببببببببببببببب ت ( :ن ببببببببببببببببببببببببببت ضببببببببببببببببببببببببببدة (ببببببببببببببببببببببببببمو ضاقلببببببببببببببببببببببببببت تإل ت(ببببببببببببببببببببببببببت لتنخلف ة بببببببببببببببببببببببببب ن .
نل
نل بببببببببببببببببببببببببببب ت ( :ن ببببببببببببببببببببببببببببت ضببببببببببببببببببببببببببببدة (ببببببببببببببببببببببببببببمو ل منببببببببببببببببببببببببببببت تينبببببببببببببببببببببببببببببمو تي دن بببببببببببببببببببببببببببب ت.
نلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ت :ضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدة دت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ة تي بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم  /تنخلف ةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن
ة.
تي دن
نل ت :قعمدة س حح ة ه ة دة ...............................................
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