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 وزارة الصحة:
 :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق )س&تقاليل.  ر�مج اخلدمة الصحیة الوطنیة إالج�اریة، شفوي �ٓين: �
 فریق اAٔصا? واملعارصة. :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء اخلدمة الصحیة إالج�اریة، شفوي �ٓين: �
:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العدا?  تداعیات مسودة مرشوع التغطیة الصحیة الوطنیة، شفوي �ٓين: �

 والتمنیة.
  :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك. ٕارضاب اAٔطباء، شفوي �ٓين: �
 احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق التجمع الوطين لRٔحرار.:لمس7شار5ن  ٕارضاب الطلبة اPاOلیني، شفوي �ٓين: �
 :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق )حتاد العام ملقاوالت املغرب. اخلدمة الصحیة إالج�اریة، شفوي �ٓين: �
  :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق )شرتايك. اخلدمة إالج�اریة لطلبة الطب، شفوي �ٓين: �
:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق )حتاد املغريب  إالرضا[ت اليت تع]شها لكیة الطب والصید?، �ٓين:شفوي  �

 :لشغل.
 :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق اPس&توري اPميقراطي )جaعي. اخلدمة الصحیة إالج�اریة، شفوي �ٓين:  �
:لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مجموfة  واAٔطباء اPاOلیني واملقميني،امللف املطليب :لطلبة اAٔطباء  شفوي �ٓين: �

 الكونفدرالیة اPميقراطیة :لشغل.
 :لمس7شار5ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مجموfة العمل التقديم. مرشوع اخلدمة الصحیة إالج�اریة، شفوي �ٓين: �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٔ�س&ئn جيمعها وlدة املوضوع. �

____________________  
  :من النظام اPاOيل 249املادة 

.nٔس&ئAلس بعد موافقة واضعي اxب اyدة املوضوع بطلب من الوز5ر(ة) املعين (ة)، �ٔو [قرتاح من مكlميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام و 
  :من النظام اPاOيل 254املادة 

املتعلق [Aٔس&ئn اAٓنیة واجلزء املتعلق [Aٔس&ئn اليت تلهيا م�اقشة fامة مبتابعة [يق اAٔس&ئn املدر�ة يف �دول اAٔعامل fىل �س&متر �لسة اAٔس&ئn الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء 
  ٔ�ساس جتمیعها تبعا :لقطاfات ٔ�و الوزارات املسؤو? عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة :

  یيل:تعطى اللكمة لعضو اxلس لعرض السؤال و:لوز5ر :لجواب كام 
  ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب fىل اجلواب، - 
 ثالثة دقائق لٕال�ابة عن السؤال والرد fىل التعق�ب، - 

  حيتفظ املتدOل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ�و اجلواب fلیه، حبقه ف¡ تبقى من احلزي الزمين احملدد �، :لتعق�ب ٔ�و الرد fلیه.
  :h3061و النصف زو)   الرابعةتنطلق اجللسة fىل الساfة   


