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 وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي:
 

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المدرسي، الدخول         شفوي:
  الحركي.

الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المدرسي، الدخول         شفوي:
 االستقاللي للوحدة والتعادلیة.

السادة المحترمین للمستشارین الدراسیة، المقررات تغییر ظاهرة         شفوي:
  أعضاء الفریق الدستوري الدیمقراطي االجتماعي.

المحترمین للمستشارین الحالي، والجامعي الدراسي الموسم إنجاح         شفوي:
 السادة أعضاء الفریق االشتراكي.

 
 

للمستشارین✔ ،2020-2019 الدراسیة السنة برسم المدرسي الدخول         شفوي:
 المحترمین السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل.

 
المهني، التكوین خریجي صفوف في البطالة معدل ارتفاع          شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة.
السادة المحترمین للمستشارین الشغل، لسوق المهني التكوین مالئمة          شفوي:

 أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.
 شفوي:  التكوین المهني،  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء الفریق الحركي.

 
 

الجامعیة،✔ باألحیاء السكن من النائیة المناطق طلبة استفادة          شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

من✔ العالي التعلیم منح توزیع عملیات تعرفها التي التجاوزات           شفوي:
أعضاء السادة المحترمین للمستشارین المختصة، اإلقلیمیة اللجن بعض          طرف

  فریق العدالة والتنمیة.
حضریة،✔ وشبه القرویة باألوساط التمدرس وتنمیة تعمیم         شفوي:

  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق األصالة والمعاصرة.

2 

2019 أكتوبر    دورة

 الجلسة األولى



المتعلقة✔ الشهریة والواجبات الرسوم في المتكررة الزیادات         شفوي:
االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الخصوصي،         بالتعلیم

  للوحدة والتعادلیة.
فریق✔ أعضاء السادة المحترمین للمستشارین ببالدنا، التعلیم وضعیة          شفوي:

  االتحاد المغربي للشغل.
للمستشارین✔ الوطنیة، التربیة وزارة لموظفي األساسي النظام         شفوي:

  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وزارة الطاقة والمعادن و البیئة:
ذلك✔ وانعكاس الجنوبیة األقالیم في للوزارة الطاقیة اإلستراتیجیة          شفوي:

االستقاللي الفریق أعضاء السادة المحترمین للمستشارین الشباب، تشغیل          على
  للوحدة والتعادلیة.

المغرب،✔ عبر نیجیریا من الغاز لنقل أنبوب إنجاز مشروع مآل            شفوي:
  للمستشارین المحترمین السادة أعضاء فریق التجمع الوطني لألحرار.

للمستشارین✔ بالمناجم، العاملین سالمة على الحفاظ وتدابیر إجراءات          شفوي:
  المحترمین السادة أعضاء فریق العدالة والتنمیة.
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 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:
تلیها التي باألسئلة المتعلق والجزء اآلنیة باألسئلة المتعلق الجزء إنهاء بعد الشفهیة األسئلة جلسة                تستمر
أو للقطاعات تبعا تجمیعها أساس على األعمال جدول في المدرجة األسئلة باقي بمتابعة عامة                مناقشة

 الوزارات 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،-

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

:15h00 تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زواال 
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