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 11 ........................................السابقة التصديق على مضبطة اجللسة  (  3

ي النعيمي وزير السعادة الدكتور ماجد بن عل مناقشة السؤال املوجه إىل صاحب (  4
بشأن توحيد التقومي  ، واملقدم من سعادة العضو محد مبارك النعيميالتربية والتعليم

 11 ...الدراسي يف مملكة البحرين، وإمكانية توحيده بني دول جملس التعاون اخلليجي

ي النعيمي وزير السعادة الدكتور ماجد بن عل مناقشة السؤال املوجه إىل صاحب (  5
العريض بشأأن ططأة    ، واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيبالتربية والتعليم

 13 ......................ةيوزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياض
مشروع قانون باملوافقة على االنضأمام إىل  على  قرار اجمللس املوافقة بصفة هنائية ( 6

 18 ...............م2116( لسنة 66اتفاقية األمان النووي، املرافق للمرسوم رقم )
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون على  قرار اجمللس املوافقة بصفة هنائية ( 7

م بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخللأي   2114( لسنة 24رقم )
العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين، املرافق للمرسوم امللكي 

 18 ..................................................م2116لسنة ( 61رقم )
ن أتقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بش مناقشة مواصلة ( 8

املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم  )من أين لك هذا؟(، الكشف عن الذمة املالية
 16 .........................................................من جملس النواب
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