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        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
بالد� ::::شفويشفويشفويشفوي بطا�  تعلقة بظاهرة ا يات ا باين اإلحصا تالف و بالد�ا بطا�  تعلقة بظاهرة ا يات ا باين اإلحصا تالف و بالد�ا بطا�  تعلقة بظاهرة ا يات ا باين اإلحصا تالف و بالد�ا بطا�  تعلقة بظاهرة ا يات ا باين اإلحصا تالف و با ل مل ئ بت ل مل ئ بت ل مل ئ بت ل مل ئ ت سادة     ،،،،خخخخ لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

    .:شرتايك

        ::::وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
سول ::::شفويشفويشفويشفوي سولنايم ظاهرة ا سولنايم ظاهرة ا سولنايم ظاهرة ا تنايم ظاهرة ا تت تت تت سادة     ،،،،للللت لشارين احملرتمني ا     .األصا� واملعارصةأعضاء فريق للمست

    

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية ال
ية املزرية ::::شفويشفويشفويشفوي ية املزريةالو ية املزريةالو ية املزريةالو يات    ضعضعضعضعالو ها بعض ا ياتاليت  ها بعض ا ياتاليت  ها بعض ا ياتاليت  ها بعض ا للكللكللكللكاليت  سادة     ،،،،تعتعتعتعييييشششش لشارين احملرتمني ا توري للمست Kتجمع ا سـأعضاء فريق ا ل
    .املوحد
ية للمواصالت ::::شفويشفويشفويشفوي ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا ية للمواصالتتاجئ  ندوق اخلدمة األسا سـتاجئ  ص سـن ص سـن ص سـن ص سادة للمستشارين احمل    ،،،،ن يدرايللرتمني ا     .لفأعضاء الفريق ا
تعلمي األويل من خصاص يف املوارد الرتبوية ::::شفويشفويشفويشفوي تعلمي األويل من خصاص يف املوارد الرتبويةما يعرفه ا تعلمي األويل من خصاص يف املوارد الرتبويةما يعرفه ا تعلمي األويل من خصاص يف املوارد الرتبويةما يعرفه ا سادة     ،،،،للللما يعرفه ا لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

تقاليل     .سـ:
ية ::::شفويشفويشفويشفوي ياء اجلا يةناء األ ياء اجلا يةناء األ ياء اجلا يةناء األ ياء اجلا معناء األ معب معب معب ساد    ،،،،ححححب لشارين احملرتمني ا سعداوي،ة للمست يد ا بد ا يل،  لمعر أد محل ع ييب خ لطياد ا ، معر ع

سموينم هامشي ا لكدر، ا     ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك....فففف(((( .ل
    
    
    
    
    

ها وحدة املوضوع �  iئ ها وحدة املوضوعأ  iئ ها وحدة املوضوعأ  iئ ها وحدة املوضوعأ  iئ جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....سـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام اKاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اKاخيل من ا نظام اKاخيل من ا نظام اKاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا|لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا|لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا|لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا|لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برسا� ساعة عىل....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برسا� ساعة عىلوجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا� ساعة عىلوجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا� ساعة عىلوجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ     خ

سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام اKاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اKاخيل من ا نظام اKاخيل من ا نظام اKاخيل من ا     لللل من ا

نا ئi اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئi اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئi ا سة األ نامتر  ئi اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئi اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئi ا سة األ نامتر  ئi اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئi اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئi ا سة األ نامتر  ئi اليت تلهيا  تعلق �أل ية واجلزء ا ئi اآل تعلق �أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئi ا سة األ مممممتر  سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ سـجل مل ن سـ مل ه سـ للللشفشفشفشفجل ئi املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة �يق األ ئi املدرجة يف جدول األعامل شة عامة  تابعة �يق األ ئi املدرجة يف جدول األعامل شة عامة  تابعة �يق األ ئi املدرجة يف جدول األعامل شة عامة  تابعة �يق األ سـشة عامة  مب سـق مب سـق مب سـق مب ق
ية  تا سطرة ا سؤو� عهنا، وذ� وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو� عهنا، وذ� وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو� عهنا، وذ� وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو� عهنا، وذ� وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤا� يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  يا � يا � يا � تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة للوزير املعين للتعطى اللكمة للوزير املعين للتعطى اللكمة للوزير املعين للتعطى اللكمة للوزير املعين لل: : : : نننن� سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛جواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛جواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛جواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  ثا � ثا � ثا � تني ؛: : : : لللل� تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
تني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذ� تقدمي ا يب ا يقميكن للوزير الرد عىل  يقتعق يقتعق يقتعق قتعق ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل تنيململململسسسست تني ا تني ا تني ا     ....ثثثثنننن ا

    
ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل يةت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف زو:     ل نصف زو: و ا نصف زو: و ا نصف زو: و ا     ::::30303030hhhh14141414    للللو ا


