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 :الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلميوزارة 
 آين 6 ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعيالفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،العايل للتعلمي اجلديد النظام :شفوي أ

(2220) 

 آين شفوي  (2626) 6احلريكفريق الاحملرتمني السادة أ عضاء  نتشاريللمس  ،االإصالح البيداغويج اجلامعي اجلديد :أ

 آين شفوي التجمع الوطين فريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،دعامئ االإصالح البيداغويج اجلامعي اجلديد :أ

 (2644)6 لل حرار

 آين 6 الاس تقاليل للوحدة والتعادلية الفريقاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،البااكلوريوس نظام من التخوف :شفوي أ

(2619)   
 آين  (2622)6 الاشرتايك الفريقاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،اجلديد البيداغويج النظام :شفوي أ

 آين  (2620)6 الاحتاد املغريب للشغل فريقاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،الباكلوريوس نظام اعامتد دواعي :شفوي أ

  آ ال صاةل  فريقاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،مس تجدات النظام البيداغويج اجلامعي اجلديد :ينشفوي أ

 (2627)6 واملعارصة

 فريق العداةل احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،توفري االإطعام اجلامعي لطلبة لكية العلوم والتقنيات ابحلس مية :شفوي

 (2762)والتمنية6 

 

 :اخليةادل ةر وزا
 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية6 احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،تقوية دور املراكز اجلهوية لالستامثر :شفوي

(0790 ) 

 وعة الكونفدرالية ادلميقراطية مجماحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،مواهجة الربد والثلوج ابملناطق صعبة الولوج :شفوي

  (2554)6 للشغل

 (1229)فريق العداةل والتمنية6 احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،ظاهرة تروجي اخملدرات يف صفوف التالميذ :ويشف 

 6 احلريك فريقالاحملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،ضعف املوارد املالية للجامعات الرتابية ابلعامل القروي :شفوي

(1427)  

 احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،التخطيط اجملايل عىل املس توى اجلهويالفرص الاستامثرية عىل ضوء  :شفوي

 (5276)6 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 احملرتمني السادة  نللمستشاري ،رضورة مراجعة الس ياسات العمومية للحد من الفوارق الاجامتعية واجملالية :شفوي

  (2091)ة6 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادليأ عضاء 

 (2726)6 ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،تداعيات منع الرحل من التنقل :شفوي 

 

 :الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي ةر وزا

 حداث مناطق صناعية لتشجيع  :شفوي الوطين التجمع  احملرتمني السادة أ عضاء فريق نللمستشاري ،اخلاص الاستامثراإ

  (1616) لل حرار6
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 :وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء
 (0220)6 ال صاةل واملعارصةفريق احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،فك العزةل عن املناطق احملارصة ابلثلوج :شفوي 

 ال صاةل فريق السادة أ عضاء احملرتمني  نللمستشاري ،فعالية منظومة الرقابة التقنية حلافالت نقل املسافرين :شفوي

 (2704)6 واملعارصة

 

 :التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة وال رسةوزارة 
 نللمستشاري ،معاجلة ما كشف عنه تقرير اجمللس ال عىل للحساابت حول مؤسسات الرعاية الاجامتعية :شفوي 

 (  7024)الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية6 احملرتمني السادة أ عضاء 

 (2222)فريق العداةل والتمنية6 احملرتمني السادة أ عضاء  نللمستشاري ،وضعية املراكز الاجامتعية الكربى :شفوي 

 
 

 

 

 

 بني الفرق واجملموعة الربملانية حصص ال س ئةلتوزيع 
 أ س ئةل 21 فريق ال صاةل واملعارصة

 أ س ئةل 21 الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 أ س ئةل 27 فريق العداةل والتمنية

 )سؤالان( 20 الفريق احلريك

 )سؤالان( 20 فريق التجمع الوطين لل حرار

 )سؤال واحد( 24 الفريق الاشرتايك

 )سؤال واحد( 24 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 )سؤال واحد( 24 فريق الاحتاد املغريب للشغل

 )سؤال واحد( 24 جامتعيالفريق ادلس توري ادلميقراطي الا

 )سؤال واحد( 24 نفدرالية ادلميقراطية للشغلو مجموعة الك

 سؤال واحد لك ثالث جلسات املستشاران عبد اللطيف أ معو وعدي جشريي

 
 أ س ئةل جتمعها وحدة املوضوع 

____________________ 

 من النظام ادلاخيل: 019املادة 

 وضوع بطلب من الوزير)ة( املعين )ة(، أ و ابقرتاح من مكتب اجمللس بعد موافقة واضعي ال س ئةل6ميكن مض سؤالني أ و أ كرث جتمعهام وحدة امل

 من النظام ادلاخيل: 021املادة 

آنية واجلزء املتعلق ابل س ئةل اليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة ابيق درجة يف جدول ال عامل  ال س ئةل املتس متر جلسة ال س ئةل الشفهية بعد اإهناء اجلزء املتعلق ابل س ئةل ال

 عىل أ ساس جتميعها تبعا للقطاعات أ و الوزارات املسؤوةل عهنا، وذكل وفق املسطرة التالية:

 تعطى اللكمة لعضو اجمللس لعرض السؤال وللوزير للجواب كام ييل:

 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب عىل اجلواب، -

 ب،ثالثة دقائق لالإجابة عن السؤال والرد عىل التعقي -

 حيتفظ املتدخل، يف اإطار عرض السؤال أ و اجلواب عليه، حبقه فامي تبقى من احلزي الزمين احملدد هل، للتعقيب أ و الرد عليه6

 :15h00تنطلق اجللسة عىل الساعة الثالثة زوالا  


