
  

               

 األمانة العامة      

           دائرة اجللسات وشؤون األعضاء   

               

               

                 
 عشنر الثنام  وينمن  دور االنققناد السنن األولن للندورة  األولن  من  التتنرة عشرة ثانيةال جلسته االعتيادية مجلس النوابعقد 

    . م2022/ سبتمبر / 11 هن الموافق1111/صتر / 18 بتاريخاالربقاء  م  صباح يوم والنصف رةالساعة القاش
 رئيس اجمللس نائب             عبد الرمحن حسني اجلماعي   /برئاسة األخ 

 :وحضر اجللسة من اجلانب احلكومي 

 النننننننندلتور / علننننننننق عبنننننننند ا   بننننننننو  ليقننننننننة 
 

 لشنننننننور  وزينننننننر الدولنننننننة لشننننننن و  مجلسنننننننق الننننننننواب وا 
 

ال تع    ثث (بس   ا  ال ر ا ال ر.ي ثث ب   بال   ال  ع         ) الرئيس اجللسة ب   /فتتح األخ اوبعد أن 

 ثاملاضية وصادق عليهاجمللس اىل احملضر التقريري للجلسة 

ألخ / وزي ر  ل   عض و اجملل س   ين وان حمعد الصرب ما االخ/ وجهامل يالتع  اجمللس اىل السؤال التالب  

 والتدري  املهين .ول االختبارات الوزارية لطالب معاهد التعلي  الفين والتدري  املهين : التعلي  الفين

         هل مت حتديد موعد االختبارات للعام الدرالي احل الي وال تاعال ف  ل ملف ات الط الب  ونه ا

 اختبارات وطنية ؟

 هل مت جتهيز واعداد مناذج االختباراتث 

 ها ما الطالب وهل يت  توريدها إىل اخلزينة العامة للدولةماهي رلوم االختبارات اليت يت  حتصيل  

جمللس إدراج تقرير جلنة احلريات العامة و.قوق اإلنسان ب أن نزوهل ا املي داني إىل إص ال.ية     ا اقر  عا

ما جل نيت   امل رت ةتقرير اللجنة  و ذاثث  صعة لتفقد أوضاع السجون والسجناءالسجا املر زي يف أمانة العا

ثث ة يف اخل ارج     املبتعثني للدرال الب    الط واملغرتبني ب أن ةوال باب والرياضة واخلارجي يالتعلي  العال

 يف جدول األععال ث

 

 

 

 1/1/18/ 21الرقـــم : 

 هـ2111/ صفر / 21  التاريخ :

 م1011/ سبتمبر / 21 الموافق :

 االربعاءاليـــــوم : 
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 1/1/18/ 21محضر تقريري للجلسة 

 

احمللي ة ب  أن درال ة التقري ر الس نوي ل وزارر اإلدارر        ةبعد ذلك التع  اجمللس إىل تقرير جلنة السلط

 اق ته إىل جلسة قادمة ثثث وأرجأ منم 0202احمللية لعام 

نائ  رئ يس جمل س ال وزراء وزي ر     ف األخور يرئيس جملس الوزراء لتالرلاله ل هاجمللس توجي  عا اقر

دع   وتنعي ة    ملناق ة أوض اع ص ندوق  القادم  والتعلي  .ضور جلسة اجمللس يوم السبت ةالرتبي وزيرو ةاملالي

 ثلغربي , و ذا صندوق دع  املعل  والتعلي  حمافظة احلديدر واملناطق اجملاورر هلا على السا.ل ا

 ن األرص اد مواد م  روع ق انو  واملياه والبيئة لدرالة  واالتصاالتجلنيت النقل  ن جتتع أب  اقر اجمللس ب

يف جلس ة   إىل اجملل س  ب ذلك  تقري ر  وتق دي  ثث  ومقارنة نصوصها م  ما ورد يف حماضر اجتعاع ات اللجن ة  

 ثقادمة

 ,,,  ظهرا   ةالثانية عشر  اعةالجلسة فق السوقد انتهت 
 وا  الموفق ,,,

  دائرة الجلسات وش و  األعضاء 


