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 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
ü :شار?ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،حتریك ساللمي أ,جور يف الوظیفة العموم%ة شفويAلمسCشرتايكF الفHالت. 

 :التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة 

þ نة اجلامعیة  :9ٓين شفويPرمس السR ار البیضاءTط واUلرU Vلكیيت الطب والصیدR اقHلتF رشوط
 .التجمع الوطين لeٔحرارCلمسAشار?ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،2015/2016

þ شعبة  :9ٓين شفويj اقHلتF رشوطVشار?ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء الفریق  ،الصیدAلمسCشرتايكF.  

þ ولوج الرشوط  :9ٓين شفويVشار?ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء الفریق  ،لشعبة الصیدAلمسCتوريPسTا.  

 :االتصالوزارة 
ü ات  :9ٓين شفويkة إالنتاoئیدور وزارة االتصال يف مراقstشار?ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء الفریق  ،ةالسAلمسCاحلريك.  

 :الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
ü نة :9ٓين شفويPاكفة أ,سواق الوطنیة يف شهر رمضان الفضیل لهذه السR رضورة توفري السلع ا~متوی|}ة، 

 .CسAتقاليلفریق ال8لمس6شار4ن احملرتمني السادة ٔ.عضاء 

ü لول شهر رمضان :.ٓين شفويJ بةAیة مبناسPهتالA8لمس6شار4ن احملرتمني السادة ٔ.عضاء فریق  ،ارتفاع .ٔسعار املواد إالس
  .اYٔصاW واملعارصة

 :التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة 

ü :جراء شفويYٔدرايلفریق ال8لمس6شار4ن احملرتمني السادة ٔ.عضاء  ،انت_ا^ت م[دويب اaالف. 
 
 
 
 

 

þ .دة املوضوعJجيمعها و dئAس.ٔ 
____________________ 

 من النظام اlاkيل: 254املادة 

 اYٔسAئd املدرwة يف wدول اYٔعامل pىل yسAمتر wلسة اYٔسAئd الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ^YٔسAئd اYٓنیة واجلزء املتعلق ^YٔسAئd اليت تلهيا م[اقشة pامة مبتابعة ^يق
 ٔ.ساس جتمیعها تبعا 8لقطاpات ٔ.و الوزارات املسؤوW عهنا، وذ~ وفق املسطرة التالیة :

 لعضو ا�لس لعرض السؤال و8لوز4ر 8لجواب كام یيل:تعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقaب pىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالwابة عن السؤال والرد pىل التعقaب، -

 حيتفظ املتد6ل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ+و اجلواب 'لیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، 8لتعقaب ٔ.و الرد pلیه.

 

 :16h30تنطلق اجللسة 'ىل السا'ة الرابعة و النصف زو=  


