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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
السادة✓ المحترمین للمستشارین بالجهات، الجامعات إحداث معاییر آني:          شفوي

 أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.  (3402)
المحترمین✓ للمستشارین التعلیم، منظومة لإلصالح العریضة الخطوط         شفوي:

 السادة أعضاء الفریق الحركي. (1767)
الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الباكالوریا، نتائج         شفوي:

 االستقاللي للوحدة والتعادلیة. (2069)
المباریات✓ اجتیاز من المهنیة بالغرف الدكاترة الموظفین حرمان          شفوي:

السادة المحترمین للمستشارین بالجامعات، المساعدین باألساتذة        الخاصة
 أعضاء فریق االتحاد المغربي للشغل. (2626)

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین القروي.، العالم في التعلیم           شفوي:
 الدستوري الدیمقراطي االجتماعي. (3376)

للمستشارین✓ التربویین، والملحقین واإلدارة االقتصاد ملحقي وضعیة         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االشتراكي. (3390)

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمیر واإلسكان وسیاسة المدینة:
أمالك✓ عقارات على أقیمت التي السكنیة التجزئات وضعیة تسویة           شفوي:

 الدولة،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة. (2002)
 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:

للمستشارین✓ التنافسیة، وتقویة الخاصة االستثمارات إنعاش        شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة. (988)

المحترمین✓ للمستشارین الصناعي، التسریع لمخطط المرحلي التقییم         شفوي:
  السادة أعضاء فریق االتحاد العام لمقاوالت المغرب.  (1695)

الفریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األعمال، مناخ تحسین          شفوي:
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة. (2043)

غیرالمهیكل،✓ القطاع إدماج مجال في الحكومة التزامات مآل          شفوي:
 للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.  (2843)

 وزارة الصحة:
األصالة✓ فریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین األدویة، وتزویر تهریب           

 والمعاصرة.  (2858)
 وزارة الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة:
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للمستشارین✓ والغاز، النفط عن بالتنقیب المرتبطة المعلومات حقیقة          شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار. ( 3231)

السادة✓ المحترمین للمستشارین بالمحمدیة، سامیر مصفاة تشغیل إعادة          شفوي:
 أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل. (3355)

 
 

 
 وزارة الشغل واالدماج المهني:

أعضاء✓ السادة المحترمین للمستشارین الشغل، مناصب عدد في التراجع           شفوي:
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة. (1256)

هذه✓ طیلة "االنابیك" الكفاءات و الشباب تشغیل وكالة عمل تقییم            شفوي:
للوحدة االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین         السنوات،

 والتعادلیة. ( 2564)
للمستشارین✓ بإسبانیا، الفراولة ضیعات في المغربیات عمل شروط          شفوي:

 المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.  (2718)
المحترمین✓ للمستشارین المرض، ملفات تسویة في التعاضدیات تماطل          شفوي:

 السادة أعضاء الفریق الحركي. (2886)
السادة✓ المحترمین للمستشارین بالتشغیل، للنهوض الوطني المخطط         شفوي:

 أعضاء فریق العدالة والتنمیة. (3036)
 

  الوزارة المنتدبة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظیفة العمومیة
فریق✓ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الرشوة، محاربة إجراءات          شفوي:

 العدالة والتنمیة. (3266)
 
 

 
 

 أسئلة تجمعها وحدة الموضوع☑
____________________ 

 المادة 249 من النظام الداخلي:
مكتب من باقتراح أو (ة)، المعني الوزیر(ة) من بطلب الموضوع وحدة تجمعهما أكثر أو سؤالین ضم                  یمكن

 المجلس بعد موافقة واضعي األسئلة.
 المادة 254 من النظام الداخلي:
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تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
الوزارات أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                 مناقشة

 المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالیة:
 تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزیر للجواب كما یلي:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقیب على الجواب،-
 ثالثة دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقیب،-

للتعقیب له، المحدد الزمني الحیز من تبقى فیما بحقه علیه، الجواب أو السؤال عرض إطار في المتدخل،                   یحتفظ
 أو الرد علیه.

:14h30تنطلق الجلسة على الساعة الثانیة والنصف زواال 
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