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 القوانني اليت أقرها جملس األعوان السادس والعشرون

 51/55/5151بًاروخ ة املنعقدة ـــيف الدورة العادوة الٌالٌة جمللس األم

 1/5152/ 51ولغاوــــة 
========================== 

 

 قانون معدل لقانون صندوق شهداء األمن العام . 9212( لسنة 99القانون المؤقت رقم )  .1
 .9215قانون معدل لقانون الزراعة لسنة مشروع   .9

 .  9215مشروع قانون الالمركزية لسنة   .3

 .9215مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة   .4
 قانون المجنة الوطنية لمقانون الدولي االنساني . 9229( لسنة 63قانون مؤقت رقم )  .5
 .9216المالية مشروع قانون الموازنة العامة لمسنة   .6
 .9216مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة   .7
 9213مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة   .8
 .9215قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي لسنة مشروع   .9
 . 9215مشروع قانون االنتخاب لمجمس النواب لسنة   .12
 .9228مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع االقتصادية لسنة   .11
 .9211مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة   .19
 محال عمى الجمسة مشتركة"."  9215مشروع قانون معدل لقانون تحصيل االموال االميرية لسنة   .13
 ". جمسة مشتركةمحال عمى ال"  9214مشروع قانون معدل لقانون االقامة وشؤون االجانب لسنة   .14
 .  9227مشروع قانون معدل لقانون براءات االختراع لسنة   .15
 .9215مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط  في القوات المسمحة لسنة   .16
 . 9214مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة   .17
 . 9215مشروع قانون معدل لقانون سمطة اقميم البترا التنموي السياحي لسنة   .18
 .9215مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة   .19
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 النقل العام لمركاب " أعيد لمجمس النواب " قانون 9212 ( لسنة 33قانون مؤقت رقم )  .92
 قانون تنظيم النقل العام لمركاب ضمن حدود أمانة الكبرى . 9227( لسنة 51قانون مؤقت رقم )  .91
 .9216مشروع تعديل الدستور األردني لسنة   .99
 .9215مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقمية لسنة   .93
 . 6102مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقمة لالنتخاب لسنة   .94
 .6102مشروع قانون معدل لقانون قوات الدرك لسنة   .95
 . 6102مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة   .96
 .6102خدمة الضباط في القوات المسمحة األردنية لسنة  مشروع قانون معدل لقانون   .97
 .6102االنتخاب لمجمس النواب لسنة  عدل لقانونمشروع قانون م  .98
 . 6102استقالل القضاء لسنة  مشروع قانون معدل لقانون  .99
 .6102مشروع قانون االرصاد الجوية لسنة   .32
 .6102مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي األردني لسنة   .31
 ."جمسة مشتركة المحال عمى "  6102ل لقانون الصحة العامة لسنة مشروع قانون معد  .39

 

         ــان لو ــ ــس األعو ــادة أععــا  جمل ــوداة والس ــن الس ــد  م ــحام مق  اق

مت  لوــ    املســلولوة الييوــة يف  ــوغة مشــرو  قــانون    مقــحم لــو   

ــانون    ارســــاله اك اة ومــــة وقامــــس اة ومــــة بورســــا   مشــــرو  قــ

ــنة    ــَوة لسـ ــة والسـ ــلولوة الييوـ ــاروخ   9216املسـ ــة بًـ ــس األمـ اك جملـ

5/5/9216 . 

 

  واملعرو ة أما  اللٍان  لدى جملس األعوان املوجودةالقوانني : 
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 جلنة الحبوة والًعلوم : -

قانون  معدل لقانون التعميم العالي والبحث  9229( لسنة 94قانون مؤقت رقم ) .1
 العممي .

قانون  معدل لقانون التعميم العالي والبحث  9212( لسنة 17قانون مؤقت رقم ) .9
 العممي .

 .9214نون معدل لقانون الجامعات األردنية لسنة مشروع قا .3
 

       تممممم رفممممع توصمممممية لمحكومممممة بمصممممدار تشمممممريع جديممممد موحممممد ومتكاممممممل يممممنظم كافمممممة
 الشؤون المتعمقة بالتعميم العالي والبحث العممي والجامعات األردنية .

 
 

ــىلة   ــدد ائس ــة* ع ــن  املوجه ــس األ    م ــا  جمل ــادة أعع  عوــان الســوداة والس

  ( سلا  ومتس اإلجابة علوها من قيل اة ومة.  14)ائكار  

 ( جلسة .13) اليت عقدها جملس األعوانعدد اجللساة *

 

   املقــــر يف الــــدورة  9216قــــانون  ــــندوا ائســــًٌسار األردنــــ  لســــنة ،

 16/5/9216جمللـــس األمـــة الســـاب  عشـــر املنعقـــدة بًـــاروخ   ائســـًٌنا وة 

  . 95/5/9216ولغاوة 


