
 
 فهرس الكلمات 

 المضبطة الاستثنائية الأولى م 5/2021/ 5  (  خ)       3/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

 الصفحة  الاسم  الرقم 
   
  

 
 

   
14/15/ 13/ 12/ 10/11/ 7/8/9  ........................................................ الرئيس  ( 1

16 /18/19 /20 /21 /22 /23/26
28 /29/32 /33 /35 /36 /37/41
42 /47/49 /51 /54 /55 /59/61
62 /64/66 /67 /69 /73 /76/77
79 /80/81 /82 /83 /84 /85/86
87 /88/89 /90 /91 /95 /98/99

100/101/102/103/104/105
107 /108/109/110/111/113
114/116/117/119/120/121
122/124/125/126/127/128
129 

 124/ 33  ............ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب  ( 2
 107/ 98/ 8/22  ....................................... أحمد مهدي الحداد  ( 3
 8  .......................... الدكتور أحمد سالم العريض  ( 4



 
 فهرس الكلمات 

 المضبطة الاستثنائية الأولى م 5/2021/ 5  (   د)      3/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

 الصفحة  الاسم  الرقم 
   
  

 
 

   
 117/122/ 60/ 15/27/ 14  ..................................... علي عبدالله العرادي  ( 5
 18  ...................... الدكتور محمد علي محمد الخزاعي  ( 6
 19  ......................................... فؤاد أحمد الحاجي  ( 7
 103/ 102/ 20  ................................... صباح سالم الدوسري  ( 8
 21  ................... بسام إسماعيل البنمحمد الدكتور  ( 9

 55/ 23  ............................................ جمال محمد فخرو  ( 10
1/ 121/ 114/ 111/ 51/64/ 29  ........................................ دلال جاسم الزايد  ( 11

25 
 77/ 32  ............... الدلال صالح   الدكتورة ابتسام محمد ( 12
 35  ......................................... يوسف أحمد الغتم  ( 13
 42/ 41  .................................... جواد حبيب الخياط  ( 14
 66/96/ 47  ................................... خالد حسين المسقطي  ( 15
 68/ 49/62/ 16  ........................................... جميلة علي سلمان  ( 16
 54  ......................................... منى يوسف المؤيد  ( 17



 
 فهرس الكلمات 

 المضبطة الاستثنائية الأولى م 5/2021/ 5  (   ذ)      3/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

 الصفحة  الاسم  الرقم 
   
  

 
 

   
84/85/ 83/ 82/ 81/ 75/80/ 74  .................................... فيصل راشد النعيمي ( 18

87 /88/89 
 126/ 113/ 108/ 76  ......................... الدكتور محمد علي حسن علي  ( 19
 79  ............................................ نوار علي المحمود  ( 20
 91/ 90  ................................... درويش أحمد المناعي  ( 21
 114/ 101/ 100/ 99  ........................ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  ( 22
 103  .................... الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل  ( 23
براهيم منفردي  ( 24 105/109/110/111/12/ 104  .................................... رضا إ

7 
 116  .................................. عبدالرحمن محمد جمشير  ( 25
 7/9/11/12  .................................... الأمين العام للمجلس  ( 26
يات المالية بوزارة الداخلية  ( 27  26  . ممثل إدارة التحر
العدل والشؤون  المستشار القانوني بوزارة  ( 28

 31  ................................... الإسلامية والأوقاف 
 36  . ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية  ( 29



 
 فهرس الكلمات 

 المضبطة الاستثنائية الأولى م 5/2021/ 5  (   ر)      3/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

 الصفحة  الاسم  الرقم 
   
  

 
 

   
 58  ........ وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ( 30
 119/120/ 102  .....رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس  ( 31
مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس   ( 32

 108  ................................................. للبيئة الأعلى 
 117  ......... بالمجلس  المستشار القانوني لشؤون اللجان ( 33
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


