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 :امصحةوزارة 

 شاكمية امصياهة داخل  :أ ين شفوي ق  ،املستشفياتا    .الاشرتايكنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

 :ق  ،امؼمومية ابملستشفيات امطبية الأهجزة وضؼية شفوي   .الأصاةل واملؼارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 :ق احلريك. ،ببالدان امصحية املنظومة واكع شفوي   نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

ػداد امرتاب اموطين وامتؼمري وال ساكن وس ياسة املدًنة:  ا 

 ق الاس تلاليل ،اجلنوبيةمآ ل املباين امسكنية ابلأكاممي  :أ ين شفوي  . نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

 :ة خصوصيات مع امترشًع مالمئة شفوي نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًرق  امتؼمري، جمال يف اجلهًو

  .ادلس توري ادلميلراطي الاجامتغي

 :ق  ،صفيح بدون مدن برانمج شفوي   .امؼداةل وامتمنيةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 :وزارة امؼدل

 :ق  ،املضائية الأحاكم تنفيذ شفوي  الاحتاد املغريب نلشغل.نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 وزارة امرتبية اموطنية وامتكوين املهين وامتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي:

 :ق  ابجلامؼات، امؼلمي امبحث وهيلكة تطوير شفوي   .امؼداةل وامتمنيةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 :ق  الأساس يني، امنظامني حضااي امتؼلمي ورجال وساء ملف شفوي امؼداةل نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

  .وامتمنية

 :ضة اخلطوط شفوي ق الاس تلاليل ،امتؼلمي منظومة ل صالح امؼًر  . نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

 :امصناػة والاستامثر وامتجارة والاكتصاد امرمقيوزارة 

 :ق  ،امش باب امللاومني تآأطري شفوي   .الأصاةل واملؼارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 :سرتاتيجية شفوي ػادة ا  ق  ،امصناغية املناطق تآأهيل ا    .الأصاةل واملؼارصةنلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 :ق  ،املرب جتارة غرصهة جمال يف احلكومة امزتامات مآ ل شفوي الأصاةل نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

  .واملؼارصة

 :نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء  ،امبالس تكية الأهياس صنع كطاع يف امؼامةل نلرشاكت احلكومة مواهبة شفوي

ق    .الاحتاد امؼام مللاولت املغربفًر

 :ق الاس تلاليلنلمستشارين  ،واملتوسطة امصغرى امللاولت وضؼية شفوي  . احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

 :حزي املاهون دخول بؼد امبالستيم صناػة يف اخملتصة نلملاولت املواهبة وال جراءات امللرتحة امبدائل شفوي 

ق الاس تلاليل ،امتنفيذ  . نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر

 :ق احلريك. ،امنائية ابملناطق الاستامثر متشجيع احلكومة اسرتاتيجية شفوي   نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء امفًر
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 وزارة امشغل وال دماج املهين:

 :ٍلوػة امكوهفدرامية ادلميلراطية نلشغل.نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء  ،الاجامتغي احلوار اهطالق شفوي  

 :ادلوةل دلى وزير امصناػة والاستامثر وامتجارة والاكتصاد امرمقي امللكفة ابمتجارة اخلارجية نتابة

 :ٍلوػة امؼمل امتلديم.نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء  ،نلصادرات واملطاغي اجلهوي امتوزًع شفوي  

 :ابمتمنية املس تدامةدامة امللكفة ادلوةل دلى وزير امطاكة واملؼادن وامتمنية املس ت نتابة

 :كلمي املتدهور امبييئ اموضع شفوي ق امتجمع اموطين  ،تنغري اب   ملأحرار.نلمستشارين احملرتمني امسادة أأغضاء فًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أأس ئةل جيمؼها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من امنظام ادلاخًل: 032املادة 

 بطلب من اموزير)ة( املؼين )ة(، أأو ابكرتاح من مكتب اجمللس بؼد موافلة واضؼي الأس ئةل.ميكن مض سؤامني أأو أأنرث جتمؼهٌل وحدة املوضوع 

 من امنظام ادلاخًل: 023املادة 

 جدول الأغٌلل  الأس ئةل املدرجة يفتس متر جلسة الأس ئةل امشفهية بؼد ا هناء اجلزء املتؼلق ابلأس ئةل ال هية واجلزء املتؼلق ابلأس ئةل اميت تلهيا مناكشة ػامة مبتابؼة ابيق

 امتامية:ػىل أأساس جتميؼها تبؼا نللطاػات أأو اموزارات املسؤوةل غهنا، وذكل وفق املسطرة 

 تؼطى املكمة مؼضو اجمللس مؼرض امسؤال ونلوزير نلجواب نٌل ًًل:

 جالجة دكائق مؼرض امسؤال وامتؼليب ػىل اجلواب، -

 جالجة دكائق مال جابة غن امسؤال وامرد ػىل امتؼليب، -

 فظ املتدخل، يف ا طار غرض امسؤال أأو اجلواب ػليه، حبله فامي تبلى من احلزي امزمين احملدد هل، نلتؼليب أأو امرد ػليه.حيت

 :14h00زوالا تنطلق اجللسة ػىل امساػة امثاهية  


