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        ::::طر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميطر والبحث العلميألألألألوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين اوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا
، ، ، ، إقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربينإقصاء فئة األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار معلمين مؤقتين أو متدربين    :::: آني آني آني آنيشفويشفويشفويشفوي �

 .محمد المفيد  محمد برطني،عبد الحميد أبرشان، محمد البكوري،العلمي التازي، للمستشارين المحترمين السادة 

 ))))جمع الدستوري الموحدجمع الدستوري الموحدجمع الدستوري الموحدجمع الدستوري الموحدالتالتالتالت. . . . فففف((((

 .السادة أعضاء فريق  األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين ، ، ، ، وضعية أساتذة التعليم الخاصوضعية أساتذة التعليم الخاصوضعية أساتذة التعليم الخاصوضعية أساتذة التعليم الخاص    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 . االشتراكيالسادة  أعضاء الفريق للمستشارين المحترمين ، ، ، ، التعليم الخصوصيالتعليم الخصوصيالتعليم الخصوصيالتعليم الخصوصي    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

للمستشارين ، ، ، ، م الخصوصيم الخصوصيم الخصوصيم الخصوصيعدم تفعيل الحكومة لالتفاق اإلطار المتعلق بالنهوض بالتعليعدم تفعيل الحكومة لالتفاق اإلطار المتعلق بالنهوض بالتعليعدم تفعيل الحكومة لالتفاق اإلطار المتعلق بالنهوض بالتعليعدم تفعيل الحكومة لالتفاق اإلطار المتعلق بالنهوض بالتعلي    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

. . . . فففف(((( .، لحسن بلبصريابراهيم فضليادريس مرون، عبد الحميد السعداوي، محمد بورمان، السادة المحترمين 

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي

عبد اللطيف أوعمو، أحمد دة االسللمستشارين المحترمين ، ، ، ، األمازيغيةاألمازيغيةاألمازيغيةاألمازيغية وآفاق تدريس  وآفاق تدريس  وآفاق تدريس  وآفاق تدريس األوليةاألوليةاألوليةاألوليةالحصيلة الحصيلة الحصيلة الحصيلة     ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))االشتراكياالشتراكياالشتراكياالشتراكيالتحالف التحالف التحالف التحالف . . . . فففف(((( .ناح، محمد عذاب الزغاريالرحموني، أحمد حاجي، عبد العزيز  ج

محمد السادة للمستشارين المحترمين ، ، ، ، شروط ولوج األحياء الجامعية وخاصة طلبة التعليم العاليشروط ولوج األحياء الجامعية وخاصة طلبة التعليم العاليشروط ولوج األحياء الجامعية وخاصة طلبة التعليم العاليشروط ولوج األحياء الجامعية وخاصة طلبة التعليم العالي    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .محمد كريمن، عبد الحميد بلفيل، خليد اإلبراهيميفوزي بنعالل، محمد السوسي الموساوي، 

للمستشارين المحترمين ، ، ، ، قل المدرسي بالعالم القروي في إطار المخطط االستعجاليقل المدرسي بالعالم القروي في إطار المخطط االستعجاليقل المدرسي بالعالم القروي في إطار المخطط االستعجاليقل المدرسي بالعالم القروي في إطار المخطط االستعجاليإشكالية النإشكالية النإشكالية النإشكالية الن    ::::شفويشفويشفويشفوي �

التجمع الدستوري التجمع الدستوري التجمع الدستوري التجمع الدستوري . . . . فففف(((( .محمد المفيد، عبد القادر سالمة، أحمد بنيس، عبد المالك األعرج، الغازي لغراربةالسادة 

 ))))الموحدالموحدالموحدالموحد

مرون، عبد الحميد السعداوي، ادريس السادة للمستشارين المحترمين ، ، ، ، المخطط الجديد للعرض الجامعيالمخطط الجديد للعرض الجامعيالمخطط الجديد للعرض الجامعيالمخطط الجديد للعرض الجامعي    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف(((( .بناصر أزوكاغ، لحسن بوعود، عبد القادر قوضاض

  ::::الشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةالشباب والرياضةوزارة وزارة وزارة وزارة 

حسن سليغوة، خيري بلخير، للمستشارين المحترمين السادة ، ، ، ، ضرورة العناية بالبنية التحتية الرياضيةضرورة العناية بالبنية التحتية الرياضيةضرورة العناية بالبنية التحتية الرياضيةضرورة العناية بالبنية التحتية الرياضية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

 ))))التجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحدالتجمع الدستوري الموحد. . . . فففف ( ( ( (.لمسعود موالي امحند ا عبد القادر سالمة،،عبد المجيد المهاشي

   ::::االتصالاالتصالاالتصالاالتصالوزارة وزارة وزارة وزارة 

 السادة  أعضاء الفريق للمستشارين المحترمين ، ، ، ، اإلعالماإلعالماإلعالماإلعالمالصورة النمطية للمرأة والطفل في وسائل الصورة النمطية للمرأة والطفل في وسائل الصورة النمطية للمرأة والطفل في وسائل الصورة النمطية للمرأة والطفل في وسائل     ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 االشتراكي

للمستشارين ، ، ، ، غياب البث اإلذاعي والتلفزي في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقيةغياب البث اإلذاعي والتلفزي في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقيةغياب البث اإلذاعي والتلفزي في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقيةغياب البث اإلذاعي والتلفزي في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية    ::::شفويشفويشفويشفوي �

التجمع التجمع التجمع التجمع . . . . فففف ( ( ( (.نبيهلحسن خيري بلخير، الحو المربوح، احماد أبرجي، عبد العزيز بوهدود، ين السادة المحترم

 ))))الدستوري الموحدالدستوري الموحدالدستوري الموحدالدستوري الموحد

محمد السادة للمستشارين المحترمين ، ، ، ، ضعف البث اإلذاعي والتلفزي في بعض المناطقضعف البث اإلذاعي والتلفزي في بعض المناطقضعف البث اإلذاعي والتلفزي في بعض المناطقضعف البث اإلذاعي والتلفزي في بعض المناطق    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .، محمد بلحسان، اعمر حداد بابا، الطيب الموساوي، محمد نصيرياألنصاري
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  .السادة أعضاء فريق  األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين ، ، ، ، ضمان حرية الصحافةضمان حرية الصحافةضمان حرية الصحافةضمان حرية الصحافة    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

        ::::وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة
 .السادة أعضاء الفريق الفيدراليللمستشارين المحترمين ، ، ، ، دعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالتدعم االستثمار وتطوير المقاوالت    ::::شفويشفويشفويشفوي �

للمستشارين المحترمين ، ، ، ، األعطاب واالنقطاعات المتكررة التي تعرفها شبكات االتصالاألعطاب واالنقطاعات المتكررة التي تعرفها شبكات االتصالاألعطاب واالنقطاعات المتكررة التي تعرفها شبكات االتصالاألعطاب واالنقطاعات المتكررة التي تعرفها شبكات االتصال    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 .السادة أعضاء فريق  األصالة والمعاصرة

 مصطفى السادةللمستشارين المحترمين ، ، ، ، مآل القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدماتمآل القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدماتمآل القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدماتمآل القانون المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف(((( .ير برقية، محمد العزري، عبد الكبمصطفى أبو الفراج القاسمي، فؤاد القادري،

  .السادة أعضاء فريق  األصالة والمعاصرةللمستشارين المحترمين ، ، ، ، ضحايا مشروع حانوتيضحايا مشروع حانوتيضحايا مشروع حانوتيضحايا مشروع حانوتي    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

        ::::الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامةالوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
، ، ، ، ة بالنسبة للموظفينة بالنسبة للموظفينة بالنسبة للموظفينة بالنسبة للموظفينتبسيط ومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلداريتبسيط ومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلداريتبسيط ومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلداريتبسيط ومالئمة الشروط والمساطر لولوج المدرسة الوطنية اإلداري    ::::شفويشفويشفويشفوي �

عبد العزيز العزابي، كافي الشراط، عبد اللطيف أبدوح، محمد يرعاه السباعي، السادة للمستشارين المحترمين 

 ))))االستقاللياالستقاللياالستقاللياالستقاللي. . . . فففف((((    .علي جغاوي

عبد الرحيم العالفي، عبد الحميد السعداوي، السادة للمستشارين المحترمين ، ، ، ، تبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلداريةتبسيط المساطر اإلدارية    ::::شفوي شفوي شفوي شفوي  �

 ))))الحركيالحركيالحركيالحركي. . . . فففف((((    .لي، عمر أدخيليداد، محمد فضأولعيد الر

 

        

  

  

 ....أسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوعأسئلة يجمعها وحدة الموضوع �

________________________________________________________________________________ 

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي128المادة المادة المادة المادة 

ويجب إخبار الرئيس ويجب إخبار الرئيس ويجب إخبار الرئيس ويجب إخبار الرئيس ....دقائقدقائقدقائقدقائق) ) ) ) 3((((لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة التتجاوز ثالث 

 ....عة على األقل قبل افتتاح الجلسةعة على األقل قبل افتتاح الجلسةعة على األقل قبل افتتاح الجلسةعة على األقل قبل افتتاح الجلسةبهذا الطلب برسالة سابهذا الطلب برسالة سابهذا الطلب برسالة سابهذا الطلب برسالة سا

  من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي من النظام الداخلي298المادة المادة المادة المادة 

تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي تستمر جلسة األسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق باألسئلة اآلنية والجزء المتعلق باألسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي 

        ::::وزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية وزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية وزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية وزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية األسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الاألسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الاألسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الاألسئلة المدرجة في جدول األعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو ال

         يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ يتجاوز ثالث دقائق ؛ ال ال ال التعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرفتعطى الكلمة لواضع السؤال ليقدم ملخصا لسؤاله في ظرف: : : : أوال أوال أوال أوال 

        تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛تعطى الكلمة للوزير المعني للجواب عن السؤال في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق ؛: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

        لتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛لتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛لتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛لتعقيب على أساس أال يتعدى هذا التعقيب دقيقتين اثنتين ؛ الكلمة في النهاية لصاحب السؤال ل الكلمة في النهاية لصاحب السؤال ل الكلمة في النهاية لصاحب السؤال ل الكلمة في النهاية لصاحب السؤال لىىىىتعطتعطتعطتعط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز يمكن للوزير الرد على تعقيب المستشار إذا رأى من شأن ذلك تقديم التوضيحات الضرورية في ظرف ال يتجاوز : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

        ....دقيقتين اثنتيندقيقتين اثنتيندقيقتين اثنتيندقيقتين اثنتين

 ::::30h14 والنصف  والنصف  والنصف  والنصف الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةتنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة تنطلق الجلسة على الساعة 


