
  المجلس التشريعي الفلسطيني األول
  االجتماعية والقضايا التربية لجنة

  الرقابية التقارير
1996-2006  

  
 # التاريخ الموضوع

.1 9/5/1996 غزةقطاعطلبةأوضاع

.2 29/8/1996 رواتبهموتدنيللمعلمينالمعيشيةاألوضاع

.3 29/8/1996 لحمبيتفيداودجبلمستشفىقضية

.4 10/10/1996 اإلسرائيليةلسجونافياألسرىقضية

.5 31/10/1996 الجامعية األقساطمنواألسرىالشهداءأبناءإعفاء

.6 10/4/1997 عالية األميرة رفيديا،اهللا،راممستشفىزيارةعنتقرير

.7 22/4/1999 والقطاع الضفةفيالفلسطينيةالجامعاتأوضاع

 الشؤون مخصصات ت،المستوطنا من القريبةالمدارس،األريافمدارس
 االجتماعية

26/5/1999 8.

.9 14/12/1999 الخارجفيالعالج

.10 30/12/1999 1420 للعامالحجلموسماألوقافوزارةاستعدادات

.11 30/12/1999 المنهاجحولالتربويةالشؤون

.12 3/2/2000 الفلسطينيةالمستشفياتواقع

.13 29/3/2000 الثالسيميامرض

.14 29/3/2000 اإلسرائيليةالسجونفياألسرىوضاع

.15 29/3/2000 الحكوميةالمدارسفيالمعلمينإضراب

.16 29/3/2000 الدوليغزةمطارعبرالمهربةاألدوية

.17 15/4/2003 االحتالل سجون في والمعتقليناألسرىوقضيةالفاصلاألمنيالجدار

.18 30/8/2004 الفلسطينياإلعالمواقع

.19 25/4/2005 المعلمينإضراب

.20 9/6/2005 والصحيةالطبيةوالكوادراألطباءاعتصام

  
  
  

  



 
 المجلس التشريعي الفلسطيني األول

  االجتماعية والقضايا التربية لجنة
 التشريعية التقارير

 
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #

  المناقشة العامة لقانون المطبوعات والنشر الرابعة  21/4/99 .1
  ءة الثالثة لقانون حقوق المعوقينالقرا الرابعة  11/5/99 .2
 مدارس المناطق الريفية الرابعة  25/5/99 .3
  تقرير التربية بخصوص التعليم العالي الرابعة  25/5/99 .4
  تقرير حول القراءة الثالثة لمشروع حقوق المعوقين الرابعة  25/5/99 .5
 تقرير حول المطبوعات الرابعة  25/5/99 .6
 قرير القراءة الثانية لقانون العملت الرابعة  6/7/99 .7

  تقرير قانون العمل بالقراءة الثانية الرابعة  24/6/99 .8
 المالية في الجامعات األزمة الرابعة  21/7/99 .9

  تقرير القراءة الثانية لقانون العمل الرابعة  21/7/99 .10
 
 
 

  التقارير التشريعية
  
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #

  الصحة العامةالمناقشة العامة لمشروع قانون  الخامسة  12/3/2000 .1
  العمل الفلسطينيالقراءة الثالثة لمشروع قانون  الخامسة  29/3/2000 .2
  التأمينات االجتماعيةالمناقشة العامة لمشروع قانون  الخامسة  28/9/2000 .3
  الجتماعيةالتأمينات المشروع قانون ىالقراءة األول الخامسة  24/2/2001 .4
  

  التقارير الرقابية
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #

 مرض الثالسيميا الخامسة  29/3/2000 .1
  في السجون اإلسرائيليةاألسرىأوضاع الخامسة  28/3/2000 .2
  إضراب المعلمين في المدارس الحكومية الخامسة  29/3/2000 .3
  ار غزة الدوليالمهربة عبر مطاألدوية الخامسة  12/4/2000 .4



  والصيادلة األدويةجلسات االستماع حول الخامسة  7/6/2000 .5
  في السجون اإلسرائيليةاألسرىأوضاع الخامسة  8/6/2000 .6
  كلية التربية الحكومية في مدينة غزة الخامسة  8/6/2000 .7
  الجامعة اإلسالمية في غزة الخامسة  20/7/2000 .8
  

  التقارير التشريعية
 مضمون التقرير الدورة  تاريخال #

  تنظيم المهن الهندسيةلمشروع قانون عامةالمناقشةال السادسة  10/3/2001 .1
  تنظيم مهنة المعلمينلمشروع قانون عامةالمناقشةال السادسة  10/3/2001 .2
  مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامىلمشروع قانون عامةالمناقشةال السادسة  10/3/2001 .3
  صندوق التأمينات االجتماعيةلمشروع قانون عامةالمناقشةال السادسة  10/3/2001 .4
  التأمينات االجتماعيةلمشروع قانون ولىاألقراءةال السادسة  11/3/2001 .5
  التأمينات االجتماعيةلمشروع قانون ثانيةالقراءةال السادسة  24/6/2001 .6
  

  التقارير التشريعية
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #

  لمشروع الطفل الفلسطينيعامةالمناقشةال السابعة  10/3/2001 .1
  

  التقارير التشريعية
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  القراءة األولى لمشروع قانون الطفل الفلسطيني الثامنة  28/5/2003  .1
  القراءة الثانية لمشروع قانون الطفل الفلسطيني الثامنة  19/8/2003  .2
  القراءة األولى لمشروع قانون الصحة العامة الثامنة  3/12/2003  .3
  
  
 


