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 :الصحةوزارة 
ü واملعارصة@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،واقع قطاع الص%ة :شفوي DصاFٔا. 

 :التربية الوطنية والتكوين المهنيوزارة 
ü بة الهدر :شفوي 3ٓينMسN یات يف العامل القروي ارتفاعTلمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،املدريس يف صفوف الف@

 .ZسMتقاليلالفریق 

ü یة املب_^ة [ملفكك :شفوي 3ٓينMتقاليل@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء الفریق  ،احلجرات ا`راسMسZ. 

ü ىل  :شفوي 3ٓينd ن 3ٔح^لوا;fال التعلمي اhساء ورN تحقاتMدرصف مسdلمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء  ،التقا@
 .Zشرتايكالفریق 

ü رتام حرمة املؤسسات الرتبویة :شفويmواملعارصة@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،ا DصاFٔا. 

 :بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ةالمكلفوزارة ال
ü واملعارصة@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،وا@لجوءإالسرتاتیجیة الوطنیة @لهجرة  :3ٓين شفوي DصاFٔا. 

ü سا :شفويNداث شاريل بفرmٔ3 ة مغاربة العامل بعدsاحلريك@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء الفریق  ،معا. 

 :المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماءوزارة ال
ü 3ٓين شفوي: sواملعارصة@لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق  ،ندرة املیاه العذبة ببالد DصاFٔا. 

 :التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ةراوز
ü الت%الف  @لمس=شار;ن احملرتمني السادة 3ٔعضاء فریق ،دمع وتطو;ر البحث العلمي يف مؤسسات التعلمي العايل :شفوي

  .Zشرتايك

 :التجهيز والنقل واللوجستيكوزارة 
ü لمس<شار>ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء فریق  ،ا*ٔرضار اليت .س,هبا أ*مطار والتقلبات اجلویة [لطرق الوطنیة :شفوي@

 .التجمع الوطين لBٔحرار

ü لعامل القروي :شفويN احلريك@لمس<شار>ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،وضعیة الطرق الثانویة. 

 :الثقافةوزارة 

ü والت`ش_یط الثقايف ببايق املدن املغربیة الكربى :شفوي aلیا @لفن املرسc شاء معاهدeلمس<شار>ن احملرتمني  ،ٕا@
 .التجمع الوطين لBٔحرارالسادة 7ٔعضاء فریق 

 :التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة 

ü ني :شفويgس_تقاليل@لمس<شار>ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،وضعیة العامل الفالl. 

ü ب العمل :شفويNل بعض 7ٔرoلزتام مبدونة الشغل من قl ةoلمس<شار>ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،مراق@
 .اsس_توري

ü ات الشغل :شفويcزاu درايل@لمس<شار>ن احملرتمني السادة 7ٔعضاء الفریق  ،.سویةvالف. 
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ü صا@ واملعارصة>لمس9شار7ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء فریق  ،تفامق ظاهرة البطا$ :شفويBٔا. 

 :الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل

ü و@ حظريةتدبري  :شفويLیارات اNشرتايك>لمس9شار7ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق  ،سQ. 

ü حلافالت :شفويT ٔذونیات النقلYنتقالیة بني تطبیق القرار7ن القدمي واملزمع تطبیقه واملتعلق مبQ abتدبري املر، 
 .QسNتقاليل>لمس9شار7ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق 

 :بالبيئةالمنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة وزارة ال

ü يئ :شفويeاحلريك>لمس9شار7ن احملرتمني السادة 0ٔعضاء الفریق  ،التلوث الب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

þ دة املوضوعbجيمعها و aئN0ٔس. 
____________________ 

 :من النظام اLاoيل 254املادة 

 اBٔسNئa املدرzة يف zدول اBٔعامل qىل |سNمتر zلسة اBٔسNئa الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق BTٔسNئa اBٓنیة واجلزء املتعلق BTٔسNئa اليت تلهيا مsاقشة qامة مبتابعة Tيق
 :ٔ&ساس جتمیعها تبعا ,لقطا)ات ٔ&و الوزارات املسؤو@ عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة 

 :لعضو اAلس لعرض السؤال و,لوز?ر ,لجواب كام یيلتعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقGب )ىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالQابة عن السؤال والرد )ىل التعقGب، -

 .حيتفظ املتدbل، يف ٕاطار عرض السؤال ٔ&و اجلواب )لیه، حبقه ف\ تبقى من احلزي الزمين احملدد T، ,لتعقGب ٔ&و الرد )لیه

 
   g16تنطلق اجللسة )ىل السا)ة الرابعة و النصف زوh30: 


