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فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الز"دات يف أمثنة التدريس مبؤسسات التعلمي اخلاصالز"دات يف أمثنة التدريس مبؤسسات التعلمي اخلاصالز"دات يف أمثنة التدريس مبؤسسات التعلمي اخلاصالز"دات يف أمثنة التدريس مبؤسسات التعلمي اخلاص    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .6شرتايك

 .التجمع الوطين لٔالحرارللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ا=وليةا=وليةا=وليةا=وليةوضعية البااكلور" وضعية البااكلور" وضعية البااكلور" وضعية البااكلور"     شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .ا=سـتوريفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،برKمج الرتبية الغري النظاميةبرKمج الرتبية الغري النظاميةبرKمج الرتبية الغري النظاميةبرKمج الرتبية الغري النظامية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .أالصاT واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،حصيP تعريب التعلميحصيP تعريب التعلميحصيP تعريب التعلميحصيP تعريب التعلمي    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
مجموعة 6حتاد الوطين للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،ها املؤسسات التعلمييةها املؤسسات التعلمييةها املؤسسات التعلمييةها املؤسسات التعلمييةف ف ف ف 6ختالالت اليت تعر 6ختالالت اليت تعر 6ختالالت اليت تعر 6ختالالت اليت تعر     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .للشغل bملغرب
للمستشارين     ،حيثيات ودواعي اختاذ قرار ٕاعkد منوذج الباكلور" الفرنسـية يف سـبع eنو"ت bملغربحيثيات ودواعي اختاذ قرار ٕاعkد منوذج الباكلور" الفرنسـية يف سـبع eنو"ت bملغربحيثيات ودواعي اختاذ قرار ٕاعkد منوذج الباكلور" الفرنسـية يف سـبع eنو"ت bملغربحيثيات ودواعي اختاذ قرار ٕاعkد منوذج الباكلور" الفرنسـية يف سـبع eنو"ت bملغرب    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .احلريكفريق الاحملرتمني السادة ٔاعضاء 
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فريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،املسلمة من معاهد أجنبية معمتدةاملسلمة من معاهد أجنبية معمتدةاملسلمة من معاهد أجنبية معمتدةاملسلمة من معاهد أجنبية معمتدة    ددددمعادT الشواهمعادT الشواهمعادT الشواهمعادT الشواه    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .6سـتقاليل

    :ا
�*�ب وا
���,�وزارة 
للمستشارين احملرتمني السادة     ،القدمالقدمالقدمالقدم    حقيقة ما جرى يف امجلع العام العادي للجامعة امللكية املغربية لكرةحقيقة ما جرى يف امجلع العام العادي للجامعة امللكية املغربية لكرةحقيقة ما جرى يف امجلع العام العادي للجامعة امللكية املغربية لكرةحقيقة ما جرى يف امجلع العام العادي للجامعة امللكية املغربية لكرة    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .التجمع الوطين لٔالحرارفريق ٔاعضاء 
للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تداعيات ونتاجئ امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات ونتاجئ امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات ونتاجئ امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدمتداعيات ونتاجئ امجلع العام للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �

 .احلريكفريق ال

 .أالصاT واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،وضعية كرة القدم الوطنيةوضعية كرة القدم الوطنيةوضعية كرة القدم الوطنيةوضعية كرة القدم الوطنية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 :ا0&/�لوزارة 

 .احلريكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،،،،مازيغيةمازيغيةمازيغيةمازيغيةغياب دمع إالنتاجات السي�ئية االٔ غياب دمع إالنتاجات السي�ئية االٔ غياب دمع إالنتاجات السي�ئية االٔ غياب دمع إالنتاجات السي�ئية االٔ     ::::آينآينآينآين    شفويشفويشفويشفوي �
 .أالصاT واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،ا=فاع الوطينا=فاع الوطينا=فاع الوطينا=فاع الوطينمسامهة إالعالم العمويم يف مسامهة إالعالم العمويم يف مسامهة إالعالم العمويم يف مسامهة إالعالم العمويم يف     شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
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 .6شرتايكفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،الربKمج الوطين لكهربة العامل القرويالربKمج الوطين لكهربة العامل القرويالربKمج الوطين لكهربة العامل القرويالربKمج الوطين لكهربة العامل القروي    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
 .أالصاT واملعارصةللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء فريق     ،نتاجئ التنقيب عن النفطنتاجئ التنقيب عن النفطنتاجئ التنقيب عن النفطنتاجئ التنقيب عن النفط    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
 .الفيدرايلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،حتد"ت ورهاKت السـياسة الطاقية اجلديدةحتد"ت ورهاKت السـياسة الطاقية اجلديدةحتد"ت ورهاKت السـياسة الطاقية اجلديدةحتد"ت ورهاKت السـياسة الطاقية اجلديدة    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 :ا
����5وزارة 
 .6سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،للقطاع السـيا�للقطاع السـيا�للقطاع السـيا�للقطاع السـيا�    إالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةإالسرتاتيجيةالرؤية الرؤية الرؤية الرؤية     شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
  
 
فريق للمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،بروز ظاهرة املرشدين السـياحيني أالجانب غري املرخص هلمبروز ظاهرة املرشدين السـياحيني أالجانب غري املرخص هلمبروز ظاهرة املرشدين السـياحيني أالجانب غري املرخص هلمبروز ظاهرة املرشدين السـياحيني أالجانب غري املرخص هلم    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

  .التجمع الوطين لٔالحرار
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 .أالصاT واملعارصةفريق  احملرتمني السادة ٔاعضاءمستشارين لل     ،السـياسة الوطنية اجلديدة للهجرةالسـياسة الوطنية اجلديدة للهجرةالسـياسة الوطنية اجلديدة للهجرةالسـياسة الوطنية اجلديدة للهجرة    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
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  .6سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،تقليد الزربية املغربيةتقليد الزربية املغربيةتقليد الزربية املغربيةتقليد الزربية املغربية    شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين:شفوي آين: �
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 .6سـتقاليلفريق الللمستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاء     ،اخلدمة العسكرية واملدنيةاخلدمة العسكرية واملدنيةاخلدمة العسكرية واملدنيةاخلدمة العسكرية واملدنية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �
التحالف فريق  مستشارين احملرتمني السادة ٔاعضاءلل     ،تقيمي نتاجئ التوقيت املسـمتر يف إالدارات العموميةتقيمي نتاجئ التوقيت املسـمتر يف إالدارات العموميةتقيمي نتاجئ التوقيت املسـمتر يف إالدارات العموميةتقيمي نتاجئ التوقيت املسـمتر يف إالدارات العمومية    شفوي:شفوي:شفوي:شفوي: �

 .6شرتايك
  
  
  
 
  
  
  

  
  

    وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.وحدة املوضوع.ٔاسـئP جيمعها ٔاسـئP جيمعها ٔاسـئP جيمعها ٔاسـئP جيمعها  �
________________________________________________________________________________    

    من النظام ا=اخيلمن النظام ا=اخيلمن النظام ا=اخيلمن النظام ا=اخيل    128128128128املادة املادة املادة املادة 
) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل ) دقائق.وجيب ٕاخبار الرئيس هبذا الطلب برساT ساعة عىل 3333لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (لرؤساء الفرق احلق عند بداية لك جلسة ٕاحاطة ا¦لس علام بقضية طارئة يف مدة التتجاوز ثالث (

    االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.االٔقل قبل افتتاح اجللسة.
    ا=اخيلا=اخيلا=اخيلا=اخيلمن النظام من النظام من النظام من النظام     298298298298املادة املادة املادة املادة 

 االٔسـئP املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئP املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئP املدرجة يف جدول االٔعامل  االٔسـئP املدرجة يف جدول االٔعامل تسـمتر جلسة االٔسـئP الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق bالٔسـئP االٓنية واجلزء املتعلق bالٔسـئP اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة bيقتسـمتر جلسة االٔسـئP الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق bالٔسـئP االٓنية واجلزء املتعلق bالٔسـئP اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة bيقتسـمتر جلسة االٔسـئP الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق bالٔسـئP االٓنية واجلزء املتعلق bالٔسـئP اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة bيقتسـمتر جلسة االٔسـئP الشفهية بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق bالٔسـئP االٓنية واجلزء املتعلق bالٔسـئP اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة bيق
        عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¶ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¶ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¶ وفق املسطرة التالية :عىل ٔاساس جتميعها تبعا للقطاعات ٔاو الوزارات املسؤوT عهنا، وذ¶ وفق املسطرة التالية :

        : تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¼ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¼ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¼ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛: تعطى اللكمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤا¼ يف ظرف ال يتجاوز ثالث دقائق ؛    ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
        eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب eنيا : تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب 

        عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛عن السؤال يف مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛
        ؛؛؛؛    eلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتنيeلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتنيeلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتنيeلثا : تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب السؤال للتعقيب عىل ٔاساس ٔاال يتعدى هذا التعقيب دقيقتني اثنتني

        رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¶ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¶ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¶ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.رابعا : ميكن للوزير الرد عىل تعقيب املستشار ٕاذا رٔاى من شأن ذ¶ تقدمي التوضيحات الرضورية يف ظرف ال يتجاوز دقيقتني اثنتني.
        

        ::::14h3014h3014h3014h30تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو6  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو6  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو6  تنطلق اجللسة عىل الساعة الثانية و النصف زو6          


