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        ::::الداخليةالداخليةالداخليةالداخليةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية القانوية ألرايض امجلوع ::::شفويشفويشفويشفوي � ية القانوية ألرايض امجلوعالو ية القانوية ألرايض امجلوعالو ية القانوية ألرايض امجلوعالو نالو نضع نضع نضع سادة     ،،،،ضع لشارين احملرتمني ا تحالف %شرتايكللمست  .لأعضاء فريق ا
تفحال اجلرمية ::::شفويشفويشفويشفوي � تفحال اجلرميةا تفحال اجلرميةا تفحال اجلرميةا سادة     ،،،،سـسـسـسـا لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق %
هوية املوسعة ::::شفويشفويشفويشفوي � هوية املوسعةا هوية املوسعةا هوية املوسعةا سادة     ،،،،جلجلجلجلا لشارين احملرتمني ا ييل، للمست عمحمد  يد كوسكوس،بفض سعداوي،  يد ا محد ا ل هامشي  محل لا

بد هللا أبو زيد سموين،  عا   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (ل
ئة ::::شفويشفويشفويشفوي � يضاء  ئةإجنازات رشكة اPار ا يضاء  ئةإجنازات رشكة اPار ا يضاء  ئةإجنازات رشكة اPار ا يضاء  يإجنازات رشكة اPار ا يب يب يب للهتب للهتل للهتل للهتل سادة  ،،،،ل لشارين احملرتمني ا يدرايلللمست      .لفأعضاء الفريق ا
ندي ::::شفويشفويشفويشفوي � نب ا بدي\ حملاربة زراعة ا نديإجياد الزراعات ا نب ا بدي\ حملاربة زراعة ا نديإجياد الزراعات ا نب ا بدي\ حملاربة زراعة ا نديإجياد الزراعات ا نب ا بدي\ حملاربة زراعة ا هإجياد الزراعات ا هل هل هل للللل أعضاء فريق األصا_ لسادة للمستشارين احملرتمني ا ،،،،لقلقلقلق

     .واملعارصة
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � ية موظفي امجلاعات ا يةسوية و ية موظفي امجلاعات ا يةسوية و ية موظفي امجلاعات ا يةسوية و ية موظفي امجلاعات ا حمللسوية و ضع حمللت ضع حمللت ضع حمللت ضع سادة  ،،،،ت لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست      .سـأعضاء الفريق %
يذ األحاكم اخلاصة fلطعون    ::::شفويشفويشفويشفوي � يذ األحاكم اخلاصة fلطعونعدم  يذ األحاكم اخلاصة fلطعونعدم  يذ األحاكم اخلاصة fلطعونعدم  سادة     ،،،،تتتتنفنفنفنفعدم  لشارين احملرتمني ا بو،  ،احلو املربوح ،حلسن العواينللمست عمحمد 

بادحلسمحمد القلويب،  توري املوحد. . . . فففف ( ( ( (.عن  Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا سـا سـل سـل سـل   ).).).).ل
ناء ::::شفويشفويشفويشفوي � ية ا ناءالرمس عىل  ية ا ناءالرمس عىل  ية ا ناءالرمس عىل  ية ا بالرمس عىل  بمعل بمعل بمعل سادة     ،،،،للللمعل لشارين احملرتمني ا سن بوعود، للمست نارص أزواكغ،  سعداوي،  يد ا حلبد ا ب ل محل ع

  ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (عبد القادر قوضاض، ادريس مرون
تدبري املفوض ::::شفويشفويشفويشفوي � تدبري املفوضاإلشاكالت اليت يطر|ا ا تدبري املفوضاإلشاكالت اليت يطر|ا ا تدبري املفوضاإلشاكالت اليت يطر|ا ا سا ،،،،للللاإلشاكالت اليت يطر|ا ا لشارين احملرتمني ا      .أعضاء فريق األصا_ واملعارصةدة للمست

        ::::التشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيالتشغيل والتكوين المهنيوزارة وزارة وزارة وزارة 
يل :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يلياسة ا يلياسة ا يلياسة ا شغياسة ا شغسـ شغسـ شغسـ سادة     ،،،،للللتتتتسـ لشارين احملرتمني ا  .األصا_ واملعارصةأعضاء فريق للمست
سادة     ،،،،""""إفلويسإفلويسإفلويسإفلويس""""سـسـسـسـبل معاجلة ملف حضا� بر�مج بل معاجلة ملف حضا� بر�مج بل معاجلة ملف حضا� بر�مج بل معاجلة ملف حضا� بر�مج  :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � لشارين احملرتمني ا سنللمست يد ا يبد ا محل ، حسع

ندويس، خريي بلخري، م يغوةلقصطفى سالمة، محمد ا سلسن  توري املوحد. . . . فففف((((    .ح Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل
ية     :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ية مآل اتفا ية مآل اتفا ية مآل اتفا نقايب87878787ققققمآل اتفا نقايب ملامرسة العمل ا نقايب ملامرسة العمل ا نقايب ملامرسة العمل ا سادة     ،،،،لللل ملامرسة العمل ا لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق %
ندوق الوطين للضامن %ج�عي    ::::شفويشفويشفويشفوي � ندوق الوطين للضامن %ج�عيا ندوق الوطين للضامن %ج�عيا ندوق الوطين للضامن %ج�عيا سادة     ،،،،لصلصلصلصا لشارين احملرتمني ا  .يكأعضاء الفريق %شرتاللمست

        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ثقايف    :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ثقايفرضورة دمع العمل ا ثقايفرضورة دمع العمل ا ثقايفرضورة دمع العمل ا سادة     ،،،،للللرضورة دمع العمل ا لشارين احملرتمني ا تقاليلللمست  .سـأعضاء الفريق %

        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية الوزارة التربية ال
ثقايف داخل احلرم اجلامعي    ::::شفويشفويشفويشفوي � تأطري ا ثقايف داخل احلرم اجلامعيياب ا تأطري ا ثقايف داخل احلرم اجلامعيياب ا تأطري ا ثقايف داخل احلرم اجلامعيياب ا تأطري ا لياب ا ل لغ ل لغ ل لغ ل سادة    ،،،،غ لشارين احملرتمني ا ي للمست يد خمعر أد بد ا محلل،  ع

بوري يد أرزيقي، محمد ا برصي،  سن  سعداوي،  لكا سع بل حل   ).).).).احلريكاحلريكاحلريكاحلريك. . . . فففف. (. (. (. (ل
تعلمي العايل اخلاص ::::شفويشفويشفويشفوي � تعلمي العايل اخلاصا تعلمي العايل اخلاصا تعلمي العايل اخلاصا سادة     ،،،،للللا لشارين احملرتمني ا هايش،للمست يد ا ملبد ا ¥ هدي ع يب، ا يس، محمد أ مل أمحد  قبن ب

توري املوحد. . . . فففف((((     .زركو، مصطفى سالمة Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل

        ::::التنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنالتنمية االجتماعية واألسرة والتضامنوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية ::::شفويشفويشفويشفوي � ية %ج� يةشاريع واك_ ا ية %ج� يةشاريع واك_ ا ية %ج� يةشاريع واك_ ا ية %ج� عشاريع واك_ ا من عم من عم من عم من سادة  ،،،،للللتتتتم لشارين احملرتمني ا      .أعضاء فريق األصا_ واملعارصةللمست
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        ::::الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة وزارة وزارة وزارة 
ية :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � يفة اجلودة لألسواق الو ية  توجات ا يةغزو ا يفة اجلودة لألسواق الو ية  توجات ا يةغزو ا يفة اجلودة لألسواق الو ية  توجات ا يةغزو ا يفة اجلودة لألسواق الو ية  توجات ا نغزو ا ضع نن ضع نن ضع نن ضع طن طمل طمل طمل سادة للمستشارين     ،،،،لصلصلصلصييييننننمل أعضاء فريق لاحملرتمني ا

 .األصا_ واملعارصة
سكر fملغرب :::: آين آين آين آينشفويشفويشفويشفوي � ناعة ا سكر fملغرببل  ناعة ا سكر fملغرببل  ناعة ا سكر fملغرببل  ناعة ا لبل  لص لص لص ص سادة     ،،،،ممممسـسـسـسـتقتقتقتق لشارين احملرتمني ا هايش، للمست يد ا بد ا ملادريس الرايض،  ¥ ع

سعودامحمد برطين، الغازي الغراربة،  ند ا ملموالي ا توري املوحد. . . . فففف((((    .حم Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا توري املوحدا Pتجمع ا سـا سـل سـل سـل  ).).).).ل
نة الرfط ملع    ::::شفويشفويشفويشفوي � تقار مد نة الرfط ملعا تقار مد نة الرfط ملعا تقار مد نة الرfط ملعا تقار مد ييييا رشاكتفففف رشاكترض خاص fملقاوالت وا رشاكترض خاص fملقاوالت وا رشاكترض خاص fملقاوالت وا سادة     ،،،،للللرض خاص fملقاوالت وا لشارين احملرتمني ا أعضاء الفريق للمست

 .%شرتايك
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ها وحدة املوضوع � ئ\  ها وحدة املوضوعأ ئ\  ها وحدة املوضوعأ ئ\  ها وحدة املوضوعأ ئ\  جيمعجيمعجيمعجيمعأ     ....سـسـسـسـ
________________________________________________________________________________    

نظام اPاخيل128128128128املادة املادة املادة املادة  نظام اPاخيل من ا نظام اPاخيل من ا نظام اPاخيل من ا     لللل من ا
تجاوز ثالث  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¥لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¥لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¥لس علام  ند بداية لك  تجاوز ثالث لرؤساء الفرق احلق  ية طارئة يف مدة ال سة إحاطة ا¥لس علام  ند بداية لك  تلرؤساء الفرق احلق  بقض جل تع بقض جل تع بقض جل تع بقض جل بار الريس هبذا الطلب برسا_ ساعة عىل ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3333((((ع بار الريس هبذا الطلب برسا_ ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا_ ساعة عىل وجيب إ بار الريس هبذا الطلب برسا_ ساعة عىل وجيب إ ئوجيب إ ئخ ئخ ئخ خ

سة تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا سةاألقل  تاح ا بل ا جللاألقل  جللت جللت جللت ففففت     ....قققق
نظام اPاخيل298298298298املادة املادة املادة املادة  نظام اPاخيل من ا نظام اPاخيل من ا نظام اPاخيل من ا     لللل من ا

ئ\ املدرجة يف جد تابعة fيق األ شة عامة  نا ئ\ اليت تلهيا  تعلق fأل ية واجلزء ا ئ\ اآل تعلق fأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ\ ا سة األ ئ\ املدرجة يف جدمتر  تابعة fيق األ شة عامة  نا ئ\ اليت تلهيا  تعلق fأل ية واجلزء ا ئ\ اآل تعلق fأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ\ ا سة األ ئ\ املدرجة يف جدمتر  تابعة fيق األ شة عامة  نا ئ\ اليت تلهيا  تعلق fأل ية واجلزء ا ئ\ اآل تعلق fأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ\ ا سة األ ئ\ املدرجة يف جدمتر  تابعة fيق األ شة عامة  نا ئ\ اليت تلهيا  تعلق fأل ية واجلزء ا ئ\ اآل تعلق fأل ية بعد إهناء اجلزء ا ئ\ ا سة األ سـمتر  مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ سـجل مب ق سـ مل ن سـ مل ه سـ ممممجل للللشفشفشفشف ول األعامل ول األعامل ول األعامل ول األعامل تتتتسـسـسـسـ
ية  تا سطرة ا سؤو_ عهنا، وذÁ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو_ عهنا، وذÁ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو_ عهنا، وذÁ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  ية عىل أساس  تا سطرة ا سؤو_ عهنا، وذÁ وفق ا بعا للقطاعات أو الوزارات ا ها  لعىل أساس  ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل لت ل مل مل ت     ::::جتمجتمجتمجتميعيعيعيع

تجاوز ثالث دقائق ؛: : : : أوال أوال أوال أوال  سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  تجاوز ثالث دقائق ؛تعطى اللكمة لواضع ا سؤاÇ يف ظرف ال  يقدم ملخصا  سؤال  يتعطى اللكمة لواضع ا ل ل يل ل ل يل ل ل يل ل ل     ل
يا  Ê يا Ê يا Ê يا Êتجاوز ثالث دقائق : : : : نننن سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تجاوز ثالث دقائق تعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا سؤال يف مدة ال  تتعطى اللكمة للوزير املعين للجواب عن ا تل تل تل     ؛؛؛؛ل
ثا  Ê ثا Ê ثا Ê ثا Êتني ؛: : : : لللل تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  تني ؛تعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا تني ا يب د تعدى هذا ا يب عىل أساس أال  سؤال  نتعطى اللكمة يف الهناية لصاحب ا يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق نتعق يق تعق ثتعق ل ثلل ل ثلل ل ثلل ل قلل ي قل ي قل ي قل ي     ل
تني: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÁ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÁ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÁ تقدمي ا يب ا تنيميكن للوزير الرد عىل  تني ا تجاوز د يحات الرضورية يف ظرف ال  تو شار إذا رأى من شأن ذÁ تقدمي ا يب ا نميكن للوزير الرد عىل  يق نتعق يق نتعق يق نتعق يق ثتعق ثس ثس ثس قس ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل قت ي ض ل ت     ....ململململ

ساعة  سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا ساعة نطلق ا سة عىل ا لنطلق ا جلل لت جلل لت جلل لت جلل يةت ثا يةا ثا يةا ثا يةا ثا نا نل نل نل نصف  و و و ول نصف ا نصف ا نصف ا     ::::30303030hhhh14141414للللا


