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        ::::التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي تب ارا يةغالء ا تب ارا يةغالء ا تب ارا يةغالء ا تب ارا سـسـسـسـغالء ا سادة     ،،،،لكلكلكلك لشارين احملرتمني ا  .األصا2 واملعارصة أعضاء فريقللمست
يل 7جلامعة ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي تارخي قدمي من ا بالكور<  هادة ا باب احلاصل عىل  يل 7جلامعةإقصاء ا تارخي قدمي من ا بالكور<  هادة ا باب احلاصل عىل  يل 7جلامعةإقصاء ا تارخي قدمي من ا بالكور<  هادة ا باب احلاصل عىل  يل 7جلامعةإقصاء ا تارخي قدمي من ا بالكور<  هادة ا باب احلاصل عىل  سجإقصاء ا ب ل سجشـ ب ل سجشـ ب ل سجشـ ب ل تشـ تل تل تل للللل رتمني للمستشارين احمل    ،،،،شششش
سادة  تقاليل الفريقأعضاء لا Lسـ. 
سادة     ،،،،املومس ارايس احلايلاملومس ارايس احلايلاملومس ارايس احلايلاملومس ارايس احلايل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا تقاليل أعضاء الفريقللمست Lسـ. 
بة اجلدد ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي بال ا شالك ا بة اجلدداخول اجلامعي و بال ا شالك ا بة اجلدداخول اجلامعي و بال ا شالك ا بة اجلدداخول اجلامعي و بال ا شالك ا لطلاخول اجلامعي و لطلم لطلم لطلم سادة     ،،،،سـسـسـسـتقتقتقتقم لشارين احملرتمني ا تحالف  أعضاء فريقللمست لا

 .Lشرتايك
سادة     ،،،،2012201220122012----2011201120112011خول املدريس خول املدريس خول املدريس خول املدريس ممممشالك اشالك اشالك اشالك ا ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا يدرايل أعضاء الفريقللمست  .لفا
شغل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي سوق ا تعلمي  شغلعدم مالءمة برامج ا سوق ا تعلمي  شغلعدم مالءمة برامج ا سوق ا تعلمي  شغلعدم مالءمة برامج ا سوق ا تعلمي  لعدم مالءمة برامج ا ل لل ل لل ل لل ل سادة     ،،،،ل لشارين احملرتمني ا  .األصا2 واملعارصة أعضاء فريقللمست
بااكلور< ::::شفويشفويشفويشفوي تاجئ ا بااكلور<يمي  تاجئ ا بااكلور<يمي  تاجئ ا بااكلور<يمي  تاجئ ا ليمي  لن لن لن ن سادة     ،،،،تقتقتقتق لشارين احملرتمني ا تجمع أعضاء فريقللمست توري املوحدلا  .سـ ا
يات    ::::شفويشفويشفويشفوي ية نواب العمداء 7 ياتو ية نواب العمداء 7 ياتو ية نواب العمداء 7 ياتو ية نواب العمداء 7 للكو للكضع للكضع للكضع سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ضع         .أعضاء الفريق Lشرتايكلا
تاسع    ::::شفويشفويشفويشفوي سمل ا نفة يف ا ية ا تاسعإرضا7ت األرسة ا سمل ا نفة يف ا ية ا تاسعإرضا7ت األرسة ا سمل ا نفة يف ا ية ا تاسعإرضا7ت األرسة ا سمل ا نفة يف ا ية ا لإرضا7ت األرسة ا ل ملص لمي ل ملص لمي ل ملص لمي ل ملص سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،للللتعلتعلتعلتعلمي بد اإلr لا عبد هللا عطاش،  ع

        ))))للللشغلشغلشغلشغلللللمجموعة Lحتاد الوطين مجموعة Lحتاد الوطين مجموعة Lحتاد الوطين مجموعة Lحتاد الوطين ((((. حلوطي، محمد رماش
        

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
سادة     ،،،،بببببطا2 الكفاءات املغريةبطا2 الكفاءات املغريةبطا2 الكفاءات املغريةبطا2 الكفاءات املغرية    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي لشارين احملرتمني ا     .األصا2 واملعارصة أعضاء فريقللمست
يوت    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي يل الطفالت 7 نع  يوترضورة سن قانون  يل الطفالت 7 نع  يوترضورة سن قانون  يل الطفالت 7 نع  يوترضورة سن قانون  يل الطفالت 7 نع  برضورة سن قانون  شغ بمل شغ بمل شغ بمل شغ لمل لت لت لت سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ت تقاليل أعضاء الفريقلا Lسـ. 
تفادة إ    ::::شفويشفويشفويشفوي تفادة إمدى ا تفادة إمدى ا تفادة إمدى ا سامرة من بر�مج مقاوليتسـسـسـسـمدى ا سامرة من بر�مج مقاوليتقلمي ا سامرة من بر�مج مقاوليتقلمي ا سامرة من بر�مج مقاوليتقلمي ا سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،للللقلمي ا يللا ياد خمعر أد ع، معر مكدر، 
ييب بد الرحمي العاليفلطا بوري،  ع، محمد ا         ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك((((. لك
شغل    ::::شفويشفويشفويشفوي تعويض عن فقدان ا شغلا تعويض عن فقدان ا شغلا تعويض عن فقدان ا شغلا تعويض عن فقدان ا لا لل لل لل سادة للمستشارين احملرتمني     ،،،،ل تقاليل فريقالأعضاء لا Lسـ.    
ية    ::::شفويشفويشفويشفوي سؤو يةتعويضات ا سؤو يةتعويضات ا سؤو يةتعويضات ا سؤو لتعويضات ا لمل لمل لمل سادة تشارين احملرتمني للمس    ،،،،مل بد هللا أبوزيد، لا سعداوي،  يد ا بد ا بارك،  عحيفضه  ل محل ع بمن

يد أرزيقي سعيدي صلوح امجلاين،          ))))الفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريكالفريق احلريك((((. سـ
        

        األوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةاألوقاف والشؤون اإلسالميةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية املقاب ::::شفويشفويشفويشفوي ية املقابو ية املقابو ية املقابو سادة حملا    للمستشارين ،،،،ررررضعضعضعضعو     .أعضاء فريق األصا2 واملعارصةلرتمني ا

        

        ::::الطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةالطاقة والمعادن والماء والبيئةوزارة وزارة وزارة وزارة 
رشب ::::شفويشفويشفويشفوي تب الوطين للامء الصاحل  رشبمعا�ة ماليك اور ا�صصة للكراء مع ا تب الوطين للامء الصاحل  رشبمعا�ة ماليك اور ا�صصة للكراء مع ا تب الوطين للامء الصاحل  رشبمعا�ة ماليك اور ا�صصة للكراء مع ا تب الوطين للامء الصاحل  للللللللمعا�ة ماليك اور ا�صصة للكراء مع ا سادة     ،،،،ملكملكملكملك لشارين احملرتمني ا للمست

    .أعضاء الفريق Lشرتايك
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        التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة وزارة وزارة وزارة  
رشدة ::::شفويشفويشفويشفوي رشدةظاهرة الطفو2 ا رشدةظاهرة الطفو2 ا رشدةظاهرة الطفو2 ا     .أعضاء فريق األصا2 واملعارصةلسادة رتمني احملا    للمستشارين ،،،،ململململظاهرة الطفو2 ا

        

        الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::شفويشفويشفويشفوي تار يةترممي املآثر ا تار يةترممي املآثر ا تار يةترممي املآثر ا تار خيترممي املآثر ا خيل خيل خيل سادة حملا    للمستشارين ،،،،ل توري املوحدلرتمني ا تجمع ا سـأعضاء فريق ا     .ل

        

        

        

    
    
    
    
    

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

نظام ااخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام ااخيل من ا نظام ااخيل من ا نظام ااخيل من ا     لللل من ا
ند بداية ند بدايةلرؤساء الفرق احلق  ند بدايةلرؤساء الفرق احلق  ند بدايةلرؤساء الفرق احلق  تجاوز ثالث ععععلرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا©لس علام  تجاوز ثالث  لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا©لس علام  تجاوز ثالث  لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا©لس علام  تجاوز ثالث  لك  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا©لس علام  ت لك  بقض تجل بقض تجل بقض تجل بقض بار الريس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((جل بار الريس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا2 ساعة عىل وجيب 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 ااخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام ااخيل من ا نظام ااخيل من ا نظام ااخيل من ا     لللل من ا

تعلق 7أل ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ تعلق 7ألمتر  ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ تعلق 7ألمتر  ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ تعلق 7ألمتر  ية واجلزء ا ئ� اآل تعلق 7أل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ� ا سة األ سـمتر  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 ئ� املدرجة يف جدول األعامل تتتتسـسـسـسـ تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� املدرجة يف جدول األعامل ئ� اليت تلهيا  تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� املدرجة يف جدول األعامل ئ� اليت تلهيا  تابعة 7يق األ شة عامة  نا ئ� املدرجة يف جدول األعامل ئ� اليت تلهيا  تابعة 7يق األ شة عامة  نا سـئ� اليت تلهيا  مب سـق مب سـق مب سـق مب ق مممم
ية  تا سطرة ا سؤو2 عهنا، وذ¸ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو2 عهنا، وذ¸ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو2 عهنا، وذ¸ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو2 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  سؤاr يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاr يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاr يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاr يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Á يا Á يا Á يا Áتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكمتعطى اللكم: : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق ؛ة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ل
ثا  Á ثا Á ثا Á ثا Áتني ؛: : : : 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
يحات الرضورية يف ظر: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تو شار إذا رأى من شأن ذ¸ تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ¸ تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ¸ تقدمي ا يب ا يحات الرضورية يف ظرميكن للوزير الرد عىل  تو شار إذا رأى من شأن ذ¸ تقدمي ا يب ا ضميكن للوزير الرد عىل  ل ضت ل ضت ل ضت ل ململململسسسست تنيتعقتعقتعقتعق تني ا تجاوز د تنيف ال  تني ا تجاوز د تنيف ال  تني ا تجاوز د تنيف ال  تني ا تجاوز د نف ال  نيق نيق نيق ثثثثيق ق قي قي قي     ....ي
    
    


