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 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
þ تقاليلفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،الغش يف ام%$ا#ت البااكلور' :&ٓين شفويAسC. 

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت الباكلورN،  حرار8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریقQٔالتجمع الوطين ل. 

þ ام%$ا#ت البا :-ٓين شفوي VئAرسیب -ٔسNJاحلريكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،اكلور. 

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت البااكلورN،  شرتايكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاءC. 

þ ٓين شفوي-: Jخ%الالت اليت عرفهتا ام%$ا#ت البااكلورC،  الت$الف 8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق
 .Cشرتايك

þ ضیاتال5رس  :-ٓين شفويJة مبسالكها یبات اليت عرفهتا مادة الرfgشعبة العلوم التجریi والعلوم  ،اخلاصة
 .اqٔصاp واملعارصة8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،والتكmولوجfات مبسالكها

þ ٓين شفوي-: Jرسیب ام%$ا#ت البااكلورN،  توريفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاءAسrا. 

 :الشباب والرياضةوزارة 

ü نة  :-ٓين شفويAة لسfت الصیفuvتقاليلفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،2015اAسC. 

 :الصحةوزارة 

ü معر" :-ٓين شفوي Jحرار8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،ٕا�الق مركز "بوQٔالتجمع الوطين ل. 
ü تقاليلفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،وضعیة املس5شفى اجلهوي ب�ٔاكد3ر :-ٓين شفويAسC. 

ü :8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء فریق  ،تعرث مشاریع بناء وهتیئة وتوسعة املؤسسات الصحیة ببالد# شفوي
 .اqٔصاp واملعارصة

 :بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ةالمكلفوزارة ال

þ احلريكفریق ال8لمس5شار3ن احملرتمني السادة ٔ-عضاء  ،2015انطالق معلیة مرح�ا  :-ٓين شفوي. 

þ رضورة 6سهیل معلیة العبور ٔ-فراد اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج �الل عودهتا ٕاىل -ٔرض الوطن :-ٓين شفوي، 
 .MسKتقاليلفریق الDلمسBشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء 

ü :خلارج شفويR امني املغاربة املتوفنيSشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء الفریق  ،بطء نقل جBلمسDاحلريك.  

 :وزارة العدل والحريات

ü :ة شفويYذ أ-حاكم القضائیة الصادرة ضد مجیع املؤسسات العمومYشار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء فریق  ،تنفBلمسD
 .التجمع الوطين لfٔحرار

ü :شار@ن احملرتمني السادة ٔ:عضاء  ،من القانون اجلنايئ 288ٕالغاء الفصل  شفويBلمسDدرايلفریق الYالف. 
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 :السكنى وسياسة المدينةوزارة 
ü :شار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء فریق  ،اس0تعامل مواد بناء مق+ة ومغشوشة يف بناء السكن )ق&صادي شفويAلمسD

 .اIٔصاG واملعارصة

 :التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة 
ü :شار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،اس0تغالل املقالع شفويAلمسDشرتايكفریق الP. 

 :السياحةوزارة 
ü :لعامل القروي و املنطق اجلبلیة شفويV ةWرات الس0یاحYAسP شار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،دمع و]شجیعAلمسD

 .اIٔصاG واملعارصةفریق 

 :الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامنيوزارة 
ü :داث نظام إ  شفويaار والصناع  تعاضديeشار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،التقلیدینيلفائدة التAلمسD حتادP ةhمجمو

 .الوطين Dلشغل Vملغرب

ü :شفوي m ة التابعةWة التقلیدیة واملؤسسات العمومhالالت قطاع الصناqشار@ن احملرتمني السادة 9ٔعضاء  ،اخAلمسD
 .اIٔصاG واملعارصةفریق 

 

 

 

 

 

 
 

þ .دة املوضوعaجيمعها و u9ٔس0ئ 
____________________ 

 من النظام ا{ا|يل: 254املادة 

 اIٔس0ئu املدر�ة يف �دول اIٔعامل hىل ]س0متر �لسة اIٔس0ئu الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق IVٔس0ئu اIٓنیة واجلزء املتعلق IVٔس0ئu اليت تلهيا م�اقشة hامة مبتابعة Vيق
 املسطرة التالیة :ٔ+ساس جتمیعها تبعا 0لقطا,ات ٔ+و الوزارات املسؤو$ عهنا، وذ� وفق 

 تعطى اللكمة لعضو اDلس لعرض السؤال و0لوزBر 0لجواب كام یيل:
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقLب ,ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالTابة عن السؤال والرد ,ىل التعقLب، -

 دد i، 0لتعقLب ٔ+و الرد ,لیه.حيتفظ املتدcل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ+و اجلواب ,لیه، حبقه ف\ تبقى من احلزي الزمين احمل

 
 :00h41زوm   الثانیةتنطلق اجللسة ,ىل السا,ة 


