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 :التربیة الوطنیة والتكوین المھنيوزارة 
ü احلريكفریق ال<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء  ،جودة /لقات التكو%ن يف جمال التكو%ن املهين :&ٓين شفوي.  

 :الصحةوزارة 
ü ٔدویة يف  :4ٓين شفويJمثن بیعهابیع اP اتQلصیدلیات املصT،  التجمع  فریق<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء

 .الوطين لXٔحرار

ü ات اخلاصة : شفويQتقاليلفریق ال<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء  ،رضورة ت^ٔهیل املصcسe.  

ü :ة، شفويfات العمومfمن يف املس>شفJٔتوري<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء  غیاب اcسhالفریق ا.  

الصناعة التقلیدیة واالقتصاد االجتماعي وزارة 
 :والتضامني

þ ام دار الصانع :4ٓين شفويj،  تقاليلفریق ال<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاءcسe.  

þ ة  :4ٓين شفويkات الصناmاري ملنتوnلمس>شار%ن احملرتمني  ،التقلیدیةدور مؤسسة دار الصانع يف إالنعاش الت>
  .التجمع الوطين لXٔحرار فریقالسادة 4ٔعضاء 

þ احلريكفریق ال<لمس>شار%ن احملرتمني السادة 4ٔعضاء  ،الصانع دار دور مؤسسة :4ٓين شفوي.  

þ شرتايك 4ٔعضاء فریق<لمس>شار%ن احملرتمني السادة  ،حتسني 4ٔداء مؤسسة دار الصانع :4ٓين شفويe الفQالت. 

þ :واملعارصة 4ٔعضاء فریق<لمس>شار%ن احملرتمني السادة  ،وضعیة دار الصانع شفوي vصاJٔا. 

وزیر التجھیز والنقل المنتدبة لدى وزارة ال
 :بالنقل ةواللوجستیك المكلف

ü التجمع الوطين لٔ=حرار فریق7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،وضعیة نظام الرخص :4ٓين شفوي.  

ü :ىل بطاقة السائق املهين شفويO ل احلصولSٔ* ة السائقني املهنیني منVعضاء 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة  ،معا*ٔ
 .اZٔصاX واملعارصة فریق

رة المنتدبة لدى وزیر الطاقة والمعادن والماء االوز
 :والبیئة المكلفة بالبیئة

ü مج الوطين لتدبري النفا^ت املزنلیة :*ٓين شفويVتقاليلفریق ال7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،الربeسg.  

 :العدل والحریاتوزارة 
ü :شفوي Vسان ببالدiواملعارصة فریق7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،وضعیة حقوق إال XصاZٔا.  

ü :ر واملصاریف القضائیة شفويmت النقدیة والصواV7لمس4شار2ن احملرتمني  ،تعرث معلیات حتصیل الغرامات وإالدا
  .اZٔصاX واملعارصة فریقالسادة ٔ*عضاء 

ü :شفوي Xوsحاكم القضائیة الصادرة ضد اZٔذ اvاحلريكفریق ال7لمس4شار2ن احملرتمني السادة ٔ*عضاء  ،تنف.  

 :األوقاف والشؤون اإلسالمیةوزارة 
ü :عویة شفويsیريها 7لجمعیات اخلريیة واeسz د وتفویضSغیاب ٕارشاف الوزارة عن العدید من املسا، 

 .اZٔصاX واملعارصة ٔ*عضاء فریق7لمس4شار2ن احملرتمني السادة 
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وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد  
 :الرقمي

ü :الفریق <شرتايكٔ>عضاء ,لمس7شار5ن احملرتمني السادة  ،شهادة التداول ,لسلع والبضائع شفوي.  

 :الشباب والریاضةوزارة 
ü :ن احملرتمني السادة  ،ال@شغیل ا=ايت وبطاقة الش&باب وإالسرتاتیجیة الوطنیة املندجمة (لش&باب شفويFلمس@شار)

  .الفریق Pس&تقاليلKٔعضاء 

 :والشؤون االجتماعیةالتشغیل وزارة 
ü :طفال شفويUٔشغیل اV ن احملرتمني السادة  ،حماربةFعضاء (لمس@شارKٔشرتايكP الفریق.  

ü :ٔدواره شفويK هنوض جبهاز تف^[ش الشغل و]مثنيbن احملرتمني السادة  ،رضورة اFعضاء (لمس@شارKٔدرايلdالفریق الف.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
þ دة املوضوعfجيمعها و iس&ئKٔ*. 

____________________ 

 :من النظام اrاqيل 249املادة 
.iٔس&ئUلس بعد موافقة واضعي اwقرتاح من مك^ب اz ٔوK ،(ة) ر(ة) املعينFدة املوضوع بطلب من الوزfٔكرث جتمعهام وK وKٔ ميكن مض سؤالني 

 :من النظام اrاqيل 254املادة 
علق  7ٔس4ئ2 اليت تلهيا م,اقشة (امة مبتابعة  يق اUٔس&ئi املدر�ة يف �دول اUٔعامل املتعلق Uzٔس&ئi اUٓنیة واجلزء املت -+Vس&متر �لسة اUٔس&ئi الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء

 (ىل Fٔساس جتمیعها تبعا Hلقطا(ات Fٔو الوزارات املسؤوC عهنا، وذ@ وفق املسطرة التالیة :
 تعطى اللكمة لعضو اUلس لعرض السؤال وHلوزSر Hلجواب كام یيل:

 دقائق لعرض السؤال والتعق^ب (ىل اجلواب، ثالثة -
 ثالثة دقائق لٕالaابة عن السؤال والرد (ىل التعق^ب، -

 حيتفظ املتدqل، يف ٕاطار عرض السؤال Fٔو اجلواب (لیه، حبقه فl تبقى من احلزي الزمين احملدد H ،eلتعق^ب Fٔو الرد (لیه.
 :h3061و النصف زوv   الرابعةتنطلق اجللسة (ىل السا(ة  


