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 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
þ تقاليلفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،الغش يف ام%$ا#ت البااكلور' :&ٓين شفويAسC. 

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت البااكلورN،  حرار8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریقQٔالتجمع الوطين ل. 

þ ٓين شفوي-: Jام%$ا#ت البااكلور VئAرسیب -ٔسN ،  احلريكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء. 

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت البااكلورN ،  شرتايكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاءC. 

þ ٓين شفوي-: Jخ%الالت اليت عرفهتا ام%$ا#ت البااكلورC،  الت$الف 8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق
 .Cشرتايك

þ ة مبسالكها والعلوم  :-ٓين شفويdeشعبة العلوم التجریf ضیات اخلاصةJال5رسیبات اليت عرفهتا مادة الر
 .اpٔصاo واملعارصة8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،والتكlولوجdات مبسالكها

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت البااكلورN ،  توريفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاءAسqا. 

ü :يئ شفويstحرار8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،معاهد التكو3ن السQٔالتجمع الوطين ل.  

 بالبيئة:الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة 

ü تعامل املیاه العادمة :-ٓين شفويAادة اسy8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،وثرية ٕاجناز مشاریع ٕا oصاpٔا
 .واملعارصة

ü يئ ~ملغرب :-ٓين شفويtحرار8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،الوضع البQٔالتجمع الوطين ل. 

ü :يئ والصحي 8لمقالع املتوا�دة ~لتجمعات الساكنیة شفويt8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،اخلطر الب
 .اpٔصاo واملعارصة

ü :احلريكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،تلوث الشواطئ شفوي. 

 :االتصالوزارة 

ü :الم شفويyشرتايكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،الصورة ا�منطیة 8لمر-ٔة والطفل يف وسائل إالC. 

ü :تقاليلفریق ال=لمس;شار9ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،التلفزیة *الل شهر رمضان أ!�ركالربامج  شفويAسC. 

 :وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ü :تقاليلفریق ال=لمس;شار9ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،ضامن حقوق املنجمیني التقلیدینيرضورة  شفويAسC. 

 :السياحةوزارة 

ü :شفوي PیاAاحلريكفریق ال=لمس;شار9ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،تزنیل قانون املرشد الس. 

 :وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

ü :نني ضعف شفويAاص املسZه_م مبؤسسات التكفل ]ٔ!شC،  لمس;شار9ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق= bأ!صا
 .واملعارصة
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 :الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

ü :ن احملرتمني  ،@ٔو?ه رصف مزيانیة احلوار الوطين حول ا2متع املدين وأ-دوار ا+س(توریة اجلدیدة شفويEشارHلمسL
 .أ-صاS واملعارصةالسادة ٔ@عضاء فریق 

 :والشؤون االجتماعيةوزارة التشغيل 

ü :ن احملرتمني السادة ٔ@عضاء  واحلراسة، أ-منرشاكت  شفويEشارHلمسLس(تقاليلفریق ال[. 

ü :طوی\ أ-مد شفوي Sن احملرتمني السادة ٔ@عضاء  ،ارتفاع _س(بة البطاEشارHلمسLدرايلفریق الaالف. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

þ .دة املوضوعcس(ئ\ جيمعها و@ٔ 
____________________ 

 من النظام ا+اlيل: 254املادة 

 ا-ٔس(ئ\ املدر?ة يف ?دول ا-ٔعامل sىل |س(متر ?لسة ا-ٔس(ئ\ الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق p-ٔس(ئ\ ا-ٓنیة واجلزء املتعلق p-ٔس(ئ\ اليت تلهيا مuاقشة sامة مبتابعة pيق
 ٔ@ساس جتمیعها تبعا Lلقطاsات ٔ@و الوزارات املسؤوS عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة :

 لعضو ا2لس لعرض السؤال وLلوزEر Lلجواب كام یيل:تعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقaب sىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕال3ابة عن السؤال والرد (ىل التعق#ب، -

 حيتفظ املتدRل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ=و اجلواب (لیه، حبقه فJ تبقى من احلزي الزمين احملدد ?، <لتعق#ب ٔ=و الرد (لیه.

 
  W16تنطلق اجللسة (ىل السا(ة الرابعة و النصف زوh30: 


