مجهورية مصر العربية
جملس النواب
الفصل التشريعي الثاني
دور االنعقاد العادي األول
جدول أعمال اجللسة السابعة واخلمسني
يوم األحد  15ذي احلجة سنة  1442هـ املوافق  25من يوليو  2021م
(الساعة احلادية عشرة صباحا)

أوال :االعتـذارات.
ثانيا :التصديق على مضابط اجللسات.
ثالثا :الرســــائل.

رابعا :أخذ الرأي النهـائي علـى
املائية والري

بإصـدار اـانوا املـوارد

خامسا :تقرير اللجنة املشرتكة

والثروة السمكية.

بإصــدار اــانوا محايــة وتنميــة الب ــ ات

مجهورية مصر العربية
جملس النواب
الفصل التشريعي الثاني
دور االنعقاد العادي األول
جدول أعمال اجللسة الثامنة واخلمسني
يوم االثنني  16ذي احلجة سنة  1442هـ املوافق  26من يوليو  2021م
(الساعة احلادية عشرة صباحا)

أوال :االعتذارات.
ثانيا :الرســـائل.
ثالثا :تقارير جلنة االارتاحات والشكاوى عن اارتاحات برغبات مقدمة من:
 )1الســيد العضــو /ع ـ س ســليماا

 )2السيدة العضو /إي ريـا ريـ حـار
 )3السيد العضو /أمحد عبد الس م اورة
 )4السيد العضـو /نشـتت فـداد عبـا
 )5السيدتني العضوتني /سوسن حسىن حافظ وسـارة الن ـا
 )6الســيد العضــو  /أمحــد علــى إبــراهي
 )7السيد العضو /أمحد العوضى
 )8السيد العضو /السيد اخلضر جوهر
 )9السيد العضو /السيد اخلضر جوهر
 )10السـيد العضـو /حممـد بهجـا الصـن
 )11السادة األعضاس /وحيد فودة وأمحد الشناوى وسامر الـت وى
 )12السيدة العضو /نشوى حممد رائف
 )13السيد العضو /أمحد على إبراهي

 )14السيدين العضوين /السيد ري

حممد جنيب خالـد

 )15السيد العضو /نبيل عسكر
 )16السيد العضو /أمام منصور حسن
 )17السيد العضـو /جماهـد نصـار
 )18السيدين العضوين /زكريا حسـاا وعـعباا لىفـى
 )19السيدة العضو /مىن عمر
 )20السيد العضو /حسن عبد الوهاب
 )21السيد العضو /أمحد حسن جودة
 )22السيد العضو /ناصـر عثمـاا حممـد
 )23السيد العضو /حممد جنيب خالد
 )24السيد العضو /عيد محاد
 )25الســيدة العضــو /آيــات احلــداد
 )26الســيد العضــو /الســعيد عبــد الععــي عمــارة
 )27السيد العضـو /زكريـا حسـاا
 )28السيد العضو /أمحد على إبراهي
 )29السيد العضو /محيد سليماا أبو بريك
 )30السيد العضو /عادل عامر
 )31السيد العضـو /مجـال فـداد السـيد
 )32السيد العضو /سليماا عىيوى
 )33السيد العضو /حامت عبد العزيز
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 )34السيد العضو /الصافى عبد العال
 )35السيد العضو /حممد جنيب خالد نور الدين
 )36السيد العضو /أمحد رمزى
 )37السيدة العضو /م فا عازر نصر اهلل
 )38السيد العضو /حممد محدى دسواى
 )39الســيد العضــو /درويــم مرعــى
 )40الســيد العضــو /حســن عمــر حســنني
 )41الســيد العضــو /حممــد عبــدالعزيز
 )42السيد العضو /أسامة فت ى عبـدالرمحن

 )43السيدة العضو /مروة هاع
 )44السيدة العضـو  /زينـب السـ ،ى
 )45الســيد العضــو  /حممــد الســعيد عــو
 )46السيد العضو  /جمدى حممد األمـ
 )47السيد العضو  /ياسر اهلوارى
 )48السيد العضو  /أمحد الشريف
 )49الســيد العضــو  /الصــافى عبــد العــال
 )50السيد العضو  /الصافى عبد العال
 )51السيد العضو /عبد البااى تركيا
 )52الســيد العضــو /حممــد الصــمودى
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 )53السيد العضو /السيد ري
 )54السيد العضو /أعرف الشرباوى
 )55السيد العضو /سامى كامل
 )56السيد العضو  /احلسـيىن عيسـى جـ ل
 )57الســـيد العضـــو  /مجـــال الشـــورى
 )58السيدة العضو  /فضية سـا

عيـد

 )59السيد العضو  /عزيـز سـابق
 )60السـيد العضـو  /حممـود أبـو اخلـ

رابعا:

استمرار نعر بقية املوضوعات املدرجة على بنود جدول أعمال اجللسة السابقة.
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مجهورية مصر العربية
جملس النواب
الفصل التشريعي الثاني
دور االنعقاد العادي األول
جدول أعمال اجللسة التاسعة واخلمسني
يوم الث ثاس  17ذي احلجة سنة  1442هـ املوافق  27من يوليو  2021م
(الساعة احلادية عشرة صباحا)

أوال :االعتـذارات.
ثانيا :الرســــائل.
ثالثا :استمرار نعر بقية املوضوعات املدرجة علـى بنـود جـدوي أعمـال اجللسـتني
السابقتني.

