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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 عشر التاسعلس األمة جم  ن                        يالعشرو الثامن جملس األعيان

 ة  ــــــاديـــــــــالعغيــــــر  الــدورة 

 

 جمللس األعيان الثانية  جدول أعمال اجللسة

  العاشرة والنصف يف متام الساعة  عقدها املقرر

 هجرية 1442سنة  اآلخرربيع  30الواقع يف الثالثاء  يوممن صباح 

 ميالدية  15/12/2020  املوافق
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 تقرير لجنة وضع صيغة الرد على خطبة العرش السامي.تالوة   :أولا 
 .يرجى العلم ان صيغة الرد المرفقة لطالعكم ومقيدة التداول
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عيالالا، ا امعمعالال  ( الفقالالرة   ( مالالن الناالالا  الالالجاخلي لمجلالال  اأ33المالالادة  عمالالالب حكامالالا  ثانيــا   

ومقرييهالا علالى  ئهايؤسالا بال وانعخ 3/12/2020حعالايي   ةلجا، المجل  كالالب علالى االج

 : النحو العالي 
 المقرر رئيس اللجنة اللجنة

 معالي الجكعوي اامج علي العويجي  معالي السيج اامج طبيشات اللجنة القانونية

 سعادة الجكعوي مصطفى البرايي الصرايرةمعالي السيج ممال  اللجنة المالية واالقعصادية

 علياء حويا، لجكعويةمعالي ا معالي المهنجس ناصر اللوزي لجنة الشؤو، العرحية والجولية والمغعرحين

 سعادة السيج مروا، قطيشات معالي السيج ماز، الساك  اللجنة اإلدايية

 سعادة الجكعوية يائجة القطب  معالي الجكعوي وميه عوي  لجنة العرحية والععليم

 الجكعوي طالل الشرفات سعادة معالي الجكعوي محمج المومني لجنة اإلعال  والعوميه الوطني

 سعادة الجكعوي هايل عبيجات معالي الجكعوي ياسين الحسبا، لجنة الصحة والبيئة والسما،

 سعادة السيج فاضل الحمود معالي الجكعوي عاكف الزعبي لجنة الزياعة والمياه

 بقاعيسعادة المهنجس عبجالرايم ال يج عيسى مرادسعادة الس لجنة العمل والعنمية االمعماعية

 مفلح الرايمي  معالي السيج معالي الجكعوي صالح ايشيجات لجنة الطاقة والثروة المعجنية

 سعادة السيج خالج احو العز معالي الجكعوي نضال القطامين لجنة السيااة والعراث

 سعادة السيج خير الجين هاكوز اماينةسعادة الجكعوي مصطفى  لجنة الخجمات العامة

 سعادة السيجة إاسا، حركات سعادة  الجكعوي محمود احو ممعة  واقوق المواطنينلجنة الحريات 

 سعادة السيج مجهللا الطراونة سعادة المهنجس صخر دودين لجنة فلسطين

 سعادة السيجة نايفة الزحن سعادة السيجة هيفاء النجاي لجنة المر ة

 سعادة السيج سمير حينو الحجادينمعالي السيج حسا   لجنة الثقافة والشباب والرياضة

 
 أمين عام مجلس األعيان
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 ....................................................إلى معالي وزيــــــــــــر  ـة:ـــــــخنس
 ـة: عطوفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  مؤسسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اإل اعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والعلفزيـالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـو،.ــــــالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنسخ

 

 خة: عطوفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اأنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء اأيدنيـــالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـة.ــــالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالـنس
 

: مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجير دائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة اأخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي/ العلفزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو، نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخة
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