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أولا :تالوة تقرير لجنة وضع صيغة الرد على خطبة العرش السامي.
يرجى العلم ان صيغة الرد المرفقة لطالعكم ومقيدة التداول.
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ثانيــا عمالالب حكامالالا المالالادة  )33الفقالالرة ) مالالن الناالالا الالالجاخلي لمجلال
لجا ،المجل كالالب علالى االجة حعالايي  2020/12/3وانعخبال يؤسالائها ومقرييهالا علالى
النحو العالي :
اأعيالالا ،ا امعمعال

اللجنة
اللجنة القانونية
اللجنة المالية واالقعصادية
لجنة الشؤو ،العرحية والجولية والمغعرحين
اللجنة اإلدايية
لجنة العرحية والععليم
لجنة اإلعال والعوميه الوطني
لجنة الصحة والبيئة والسما،
لجنة الزياعة والمياه
لجنة العمل والعنمية االمعماعية
لجنة الطاقة والثروة المعجنية
لجنة السيااة والعراث
لجنة الخجمات العامة
لجنة الحريات واقوق المواطنين
لجنة فلسطين
لجنة المر ة
لجنة الثقافة والشباب والرياضة

رئيس اللجنة
معالي السيج اامج طبيشات
معالي السيج ممال الصرايرة
معالي المهنجس ناصر اللوزي
معالي السيج ماز ،الساك
معالي الجكعوي وميه عوي
معالي الجكعوي محمج المومني
معالي الجكعوي ياسين الحسبا،
معالي الجكعوي عاكف الزعبي
سعادة السيج عيسى مراد
معالي الجكعوي صالح ايشيجات
معالي الجكعوي نضال القطامين
سعادة الجكعوي مصطفى اماينة
سعادة الجكعوي محمود احو ممعة
سعادة المهنجس صخر دودين
سعادة السيجة هيفاء النجاي
معالي السيج حسا الحجادين

المقرر
معالي الجكعوي اامج علي العويجي
سعادة الجكعوي مصطفى البرايي
معالي الجكعوية علياء حويا،
سعادة السيج مروا ،قطيشات
سعادة الجكعوية يائجة القطب
سعادة الجكعوي طالل الشرفات
سعادة الجكعوي هايل عبيجات
سعادة السيج فاضل الحمود
سعادة المهنجس عبجالرايم البقاعي
معالي السيج مفلح الرايمي
سعادة السيج خالج احو العز
سعادة السيج خير الجين هاكوز
سعادة السيجة إاسا ،حركات
سعادة السيج مجهللا الطراونة
سعادة السيجة نايفة الزحن
سعادة السيج سمير حينو

أمين عام مجلس األعيان
علي الزيود
نس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخة :دولــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـة يئيــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـوزياء اأفخــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـم.
نســــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـخة :س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعادة يئيـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ مجلـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـ النـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـواب اأكــــــــــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـر .
نســـــــخـة :إلى معالي وزيــــــــــــر ....................................................
نسخــــــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـة :عطوف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مؤسس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اإل اع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والعلفزيـ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـو.،
نســــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـخة :عطوف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا وكال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اأنب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء اأيدنيـــ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـة.
نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخة :مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير دائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة اأخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي /العلفزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو،
اأيدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.
نســخــة :سعادة يئي تحريـر مريــــجة ................................................
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