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        ::::السكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةالسكنى والتعمير وسياسة المدينةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .8سـتقاليلفريق الأعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار  ،دور ا�الس امجلاعية يف وضع تصاممي الهتيئةدور ا�الس امجلاعية يف وضع تصاممي الهتيئةدور ا�الس امجلاعية يف وضع تصاممي الهتيئةدور ا�الس امجلاعية يف وضع تصاممي الهتيئة ::::ينينينينآآآآ    شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء فريق األصاA واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،حامية املدن العتيقةحامية املدن العتيقةحامية املدن العتيقةحامية املدن العتيقة ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .أعضاء الفريق اIسـتوري  السادةنين احملرتميللمستشار  ،سـيدي الطييبسـيدي الطييبسـيدي الطييبسـيدي الطييبالتعويضات عن أجشار التعويضات عن أجشار التعويضات عن أجشار التعويضات عن أجشار  ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطروزارة وزارة وزارة وزارة 
التحالف  أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التسجيل يف املعاهد واملؤسسات اجلامعيةالتسجيل يف املعاهد واملؤسسات اجلامعيةالتسجيل يف املعاهد واملؤسسات اجلامعيةالتسجيل يف املعاهد واملؤسسات اجلامعية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .8شرتايك
أعضاء فريق  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،عليا للمتفوقني يف الباكلورSعليا للمتفوقني يف الباكلورSعليا للمتفوقني يف الباكلورSعليا للمتفوقني يف الباكلورSأزمة التسجيل يف املعاهد ال أزمة التسجيل يف املعاهد ال أزمة التسجيل يف املعاهد ال أزمة التسجيل يف املعاهد ال : آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

    .األصاA واملعارصة
    .أعضاء فريق األصاA واملعارصة السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،اخلصاص احلاصل يف األحياء اجلامعيةاخلصاص احلاصل يف األحياء اجلامعيةاخلصاص احلاصل يف األحياء اجلامعيةاخلصاص احلاصل يف األحياء اجلامعية ::::ينينينينآآآآ    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::التربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةالتربية الوطنيةوزارة وزارة وزارة وزارة 
        .8شرتايك أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،التعلمي اخلصويصالتعلمي اخلصويصالتعلمي اخلصويصالتعلمي اخلصويص    ::::شفويشفويشفويشفوي �
عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد  السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،غياب املراقبة عىل املدارس اخلصوصيةغياب املراقبة عىل املدارس اخلصوصيةغياب املراقبة عىل املدارس اخلصوصيةغياب املراقبة عىل املدارس اخلصوصية ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .السعداوي، بنارص أزاكغ، عبد القادر قوضاض، عبد هللا أبوزيد

        ::::وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة 
        .8سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميستشار للم     ،،،،اklت الصيفيةاklت الصيفيةاklت الصيفيةاklت الصيفية ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الصحةالصحةالصحةالصحةوزارة وزارة وزارة وزارة 
    .8سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تسجيل حاالت التسمم بسبب األطعمةتسجيل حاالت التسمم بسبب األطعمةتسجيل حاالت التسمم بسبب األطعمةتسجيل حاالت التسمم بسبب األطعمة    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
وطين التجمع ال أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،مج الوطين ملاكحفة داء الرسطانمج الوطين ملاكحفة داء الرسطانمج الوطين ملاكحفة داء الرسطانمج الوطين ملاكحفة داء الرسطانvvvvتعممي الربتعممي الربتعممي الربتعممي الرب    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .لألحرار

        ::::المكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالمكلفة بالشؤون العامة والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
        .األصاA واملعارصة أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     التدابري املتخذة محلاية املسـهت|،التدابري املتخذة محلاية املسـهت|،التدابري املتخذة محلاية املسـهت|،التدابري املتخذة محلاية املسـهت|،    ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
    .األصاA واملعارصة اء فريقأعض السادة نين احملرتميللمستشار     مراقبة أمثنة املواد الغذائية،مراقبة أمثنة املواد الغذائية،مراقبة أمثنة املواد الغذائية،مراقبة أمثنة املواد الغذائية،    ::::آين آين آين آين     شفويشفويشفويشفوي �
    .8شرتايك أعضاء الفريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،تطبيق قانون حامية املسـهت|تطبيق قانون حامية املسـهت|تطبيق قانون حامية املسـهت|تطبيق قانون حامية املسـهت|    ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 
حلسن عبد امحليد السعداوي،  السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،دور اإلعالم يف تربية األجيال عىل قمي املواطنةدور اإلعالم يف تربية األجيال عىل قمي املواطنةدور اإلعالم يف تربية األجيال عىل قمي املواطنةدور اإلعالم يف تربية األجيال عىل قمي املواطنة ::::شفويشفويشفويشفوي �

    ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .، الهامشي السموينعبد ا�يد احلناكري، سعيد التدالويبلبرصي، 
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        ::::والماء والبيئةوالماء والبيئةوالماء والبيئةوالماء والبيئة    الطاقة والمعادنالطاقة والمعادنالطاقة والمعادنالطاقة والمعادنوزارة وزارة وزارة وزارة 
بارك، عبد امحليد بمن ه ظفحي السادة نياحملرتم ينللمستشار  ،ربط املناطق اجلنوبية �لشـبكة الوطنية للكهر�ءربط املناطق اجلنوبية �لشـبكة الوطنية للكهر�ءربط املناطق اجلنوبية �لشـبكة الوطنية للكهر�ءربط املناطق اجلنوبية �لشـبكة الوطنية للكهر�ء ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ))))احلريكاحلريكاحلريكاحلريك(((( .ر أدخيلمعالسعداوي، سـيدي اlتار امجلاين، سـيدي صلوح امجلاين، 

        ::::الصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةالصناعة التقليديةوزارة وزارة وزارة وزارة 
التجمع الوطين  أعضاء فريق السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،دور الصناعة التقليدية يف دمع 8قتصاد الوطيندور الصناعة التقليدية يف دمع 8قتصاد الوطيندور الصناعة التقليدية يف دمع 8قتصاد الوطيندور الصناعة التقليدية يف دمع 8قتصاد الوطين    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    .لألحرار

        ::::الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
    .8سـتقاليل أعضاء الفريق السادة نيرتمن احمليللمستشار     ،،،،اللباس اlصص للسجناءاللباس اlصص للسجناءاللباس اlصص للسجناءاللباس اlصص للسجناء ::::شفويشفويشفويشفوي �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
    .الفيدرايل فريقالأعضاء  السادة نين احملرتميللمستشار     ،،،،احرتام حق 8ن�ء احلزيب والنقايباحرتام حق 8ن�ء احلزيب والنقايباحرتام حق 8ن�ء احلزيب والنقايباحرتام حق 8ن�ء احلزيب والنقايب    ::::شفويشفويشفويشفوي �
    .التجمع الوطين لألحرار أعضاء فريق السادة نياحملرتم نيللمستشار     ،،،،تبسـيط وحتديث املساطر اإلداريةتبسـيط وحتديث املساطر اإلداريةتبسـيط وحتديث املساطر اإلداريةتبسـيط وحتديث املساطر اإلدارية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

    
        
        
        
        

        
        
        
        

    ....أسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوعأسـئ£ جيمعها وحدة املوضوع �
________________________________________________________________________________    

    من النظام اIاخيلمن النظام اIاخيلمن النظام اIاخيلمن النظام اIاخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
ا الطلب برساA ساعة عىل ا الطلب برساA ساعة عىل ا الطلب برساA ساعة عىل ا الطلب برساA ساعة عىل وجيب إخبار الرئيس هبذوجيب إخبار الرئيس هبذوجيب إخبار الرئيس هبذوجيب إخبار الرئيس هبذ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة إحاطة ا�لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث 

    ....األقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسةاألقل قبل افتتاح اجللسة
    من النظام اIاخيلمن النظام اIاخيلمن النظام اIاخيلمن النظام اIاخيل    298298298298املادة املادة املادة املادة 

        
        

 األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل  األسـئ£ املدرجة يف جدول األعامل تسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ£ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ£ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ£ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يقتسـمتر جلسة األسـئ£ الشفهية بعد إهناء اجلزء املتعلق �ألسـئ£ اآلنية واجلزء املتعلق �ألسـئ£ اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة �يق
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