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)١   ١٥المضبطة م  ٤/٢/٢٠٠٨                                              (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    معاشــات تنظيم قانون أحكامإخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض    )٤

    باملرسـوم الصادر العامومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن   
  ١٠  ..........................م ؛ إىل جلنة اخلدمات ١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم   
    إخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقــم    )٥

    لسنة) ١٠١(م يف شأن األومسة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٧٦لسنة ) ١٩(  
  ١٠  ...............................م ؛ إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية ٢٠٠٧  
    يــةألس مسعان ، الدكتورة : الة أصحاب السعادة األعضاء رسب إخطار الس   )٦

    الفاضل ، خبصوص سحــباجلشي ، السيد حبيب مكي ، فيصل فوالذ ، وداد   
    م ١٩٧٦ لسنـة) ١٧( رقـم االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  
  ١٠  ...........................يف شأن األحداث ، وذلك إلجراء مزيد من الدراسة   
     ةــاإلسالمي والشئون العدلتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير ب الس إخطار   )٧

    ٣٣٧،٣٧١،٣٧٢(وزارة لتفعيل نصوص املواد ـاإلجراءات اليت اختذا الأن ـبش  
     )٤٦( بقانون رقم ومـمن قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرس) ٣٧٤،٣٧٣  
  ١٠  ......... القادمة ؛ إىل اجللسةم ملعاجلة مشكلة عقوبة احلبس البسيط ٢٠٠٢ لسنة  
   ها ــ معايري اجلودة وتطبيقأنـبشالتربية والتعليم مناقشة السؤال املوجه إىل وزير    )٨

  ١١  .........على اجلامعات اخلاصة ، وآليات مراقبة التزام هذه اجلامعات ذه املعايري   
    )١٣(من القانون رقم ) ٢٦(أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل املادة    )٩

  ١٣  .........م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة ١٩٧٥لسنة   
  ١٤  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٠
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 الصفحة
 

    مــ قانون تنظينـم) ٢٥(ئي على مشروع قانون بتعديل املادة أخذ الرأي النها  )١١
    ن العام ، ـاع البحرين واألمـاعد لضباط وأفراد قوة دفـمعاشات ومكافآت التق  
  ١٤  .............................م ١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١٤  ...................ذكور بصفة ائية قرار الس املوافقة على مشروع القانون امل  )١٢
  ١٤  ......مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص االقتراح بقانون بشأن البيئة   )١٣
  ٣٣   ..........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٤
  ٣٠  ................ املذكور بقانون االقتراح يف جواز النظرقرار الس املوافقة على   )١٥
    مناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص االقتراح بقانون بشــأن  )١٦

     وادــامل بشأنم ٢٠٠٧لسنة ) ١٥(من القانون رقم ) ٥٤-٥٠/١(تعديل املادتني   
  ٣١  ....................................................املخدرة واملؤثرات العقلية   
  ٣١    .......... سحب االقتراح بقانون املذكور مقدمي االقتراحخطار الس بطلبإ  )١٧

      
      
      

      
      
      
      

      
      

  


