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  جدول أعمال اجللسة الرابعة والعشرين 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ٧/٤/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  
 

  . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣

ي وزير التربية والتعليم    رسالة صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم        •
بشأن رأي الوزارة بخصوص السؤال المقدم من سعادة العضو جمال محمـد            

 .فخرو حول األوضاع اإلدارية في جامعة البحرين
  

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية             -٤
 تاريخ انتهاء مـدة     والتعليم، والمقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن        

مجلس األمناء الحالي لجامعة البحرين، وعدد الجلسات التي عقدها خالل عامي           
م، وبشأن عدد المناصب الشاغرة في الجامعة سواء الخاصـة          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

بنواب الرئيس أو المناصب األكاديمية الرئيسية، ومدى تأثير كل ذلك على حسن            
ادة الوزير خالل الفترة المقـررة للـرد     لم يصل رد سع   ( .سير العمل في الجامعة   

 ).م٢١/٣/٢٠٠٨والتي تنتهي بتاريخ 
 



  ٢٤ المضبطة /م ٧/٤/٢٠٠٨                          ) ٦  (                        ٢  الدور/٢  الفصل/الشورى مجلس 
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير اإلعالم،             -٥
والمقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد بشأن جهود الوزارة من أجل تبنـي      

 رؤيةً إيجابيةً لدور المرأة، وإبراز إنجازاتها ودورها في عملية التنمية           المجتمع
الشاملة، وخطط الوزارة لتأهيل الكوادر اإلعالمية للتعامل مع طرح القضايا ذات           

 . الصلة بالمرأة، ورد سعادة الوزير عليه
 
 

 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة            -٦
 .م٢٠٠٨ و٢٠٠٧للدولة للسنتين الماليتين 

 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن مكافحـة التـدخين             -٧
سبق توزيـع قـرار     . (والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين      

مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروعين في جدول أعمال الجلـسة التاسـعة            
 ).م٣/٣/٢٠٠٨عشرة المنعقدة بتاريخ 

 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام  -٨
م بإصدار قانون المرور، والمقـدم مـن       ١٩٧٩لسنة  ) ٩(المرسوم بقانون رقم    

فـؤاد أحمـد الحـاجي، عبـدالرحمن عبدالحـسين          : أصحاب السعادة األعضاء  
العريض، علـي عبدالرضـا     جواهري، عبدالرحمن محمد الغتم، رباب عبدالنبي       

 . العصفور
 

 .ما يستجد من أعمال -٩
 


