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 :الصحةوزارة 
ü عضاء الفریق ا>س:توري7لمس4شار2ن احملرتمني السادة  ،وضعیة الص'ة $ٔ#قالمي اجلنوبیة :&ٓين شفويCٔ. 

ü :ٔمام خرجيي مدارس التكو2ن اخلاص شفويC ةMح $ب الوظیفة العمومPعضاء  ،فCٔ 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة
 .احلريكفریق ال

ü :عضاء فریق  ،وضعیة املص'ات اخلصوصیة شفويCٔ شرتايك7لمس4شار2ن احملرتمني السادةV الت'الف. 

 :السياحةوزارة 
ü ٓين شفويC: ةZٔیة ٕاجراءات ملوا_ة الت'د^ت اليت یعرفها قطاع الس:یاC،  عضاء فریق 7لمس4شار2ن احملرتمني السادةCٔ

 .أ#صاc واملعارصة

 :بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ةالمكلفوزارة ال
ü :ادة ال4ش'ري شفويeعضاء  ،حامیة الغا$ت من احلرائق وٕاCٔ س:تقاليلفریق ال7لمس4شار2ن احملرتمني السادةV. 

 :التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة 
ü :عيجتاوزات مؤسسة الصندوق الوطين 7لضامن  شفويrجV،  عضاء فریقCٔ التجمع 7لمس4شار2ن احملرتمني السادة

 .الوطين لuٔحرار
 

 اإلدارة: وتحديث العمومية بالوظيفة ةالمكلف الحكومة رئيس لدى المنتدبة وزارةال

ü :درايلفریق ال<لمس;شار8ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء  ،ٕاصالح م*ظومة أ&جور شفويDالف. 

ü :ادة ان;شار أ&طر إالداریة بعد املغادرة الطوعیة شفويOشرتايكفریق ال<لمس;شار8ن احملرتمني السادة 1ٔعضاء  ،ٕاQ. 

 

 

 

 

þ .دة املوضوعSجيمعها و VئX1ٔس 
____________________ 

 من النظام ا`ا^يل: 254املادة 

 ا&ٔسXئV املدرnة يف nدول ا&ٔعامل Oىل pسXمتر nلسة ا&ٔسXئV الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق c&ٔسXئV ا&ٓنیة واجلزء املتعلق c&ٔسXئV اليت تلهيا م*اقشة Oامة مبتابعة cيق
 1ٔساس جتمیعها تبعا <لقطاOات 1ٔو الوزارات املسؤوw عهنا، وذu وفق املسطرة التالیة :

 لعضو ا�لس لعرض السؤال و<لوز8ر <لجواب كام یيل:تعطى اللكمة 
 ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقDب Oىل اجلواب، -
 ثالثة دقائق لٕالnابة عن السؤال والرد Oىل التعقDب، -

 حيتفظ املتد^ل، يف ٕاطار عرض السؤال 1ٔو اجلواب Oلیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، <لتعقDب 1ٔو الرد Oلیه.

 
 :00h41زوQ   الثانیةتنطلق اجللسة Oىل الساOة 


