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 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق "س!تقاليل. اح��اج أ�ساتذة املتدربني، شفوي �ٓين: �
5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  5لرتبیة والتكو0ن،اح��ا=ات ا�ٔساتذة املتدربني ;ملراكز اجلهویة  شفوي �ٓين: �

 فریق أ�صاC واملعارصة.
 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العداC والتمنیة. ٕاسرتاتیجیة ٕاصالح املنظومة الرتبویة، شفوي �ٓين: �
  احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك.5لمس2شار0ن  ٕارضاب أ�ساتذة املتدربني مبراكز الرتبیة والتكو0ن شفوي �ٓين: �
5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء  "ح��ا=ات اليت تعرفها املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو0ن، شفوي �ٓين: �

 فریق التجمع الوطين لRٔحرار.
احملرتمني السادة 5لمس2شار0ن  ٕانعاكس مرسويم وزارة الرتبیة الوطنیة Yىل جودة Vكو0ن املتدربني، شفوي �ٓين: �

 ٔ�عضاء فریق "حتاد العام ملقاوالت املغرب.
 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق "شرتايك. اح��ا=ات أ�ساتذة املتدربني، شفوي �ٓين: �
ة 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مجموYة الكونفدرالیة اdميقراطی اح��ا=ات مراكز Vكو0ن أ�ساتذة ، شفوي �ٓين: �

 5لشغل.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

 بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
5لمس2شار0ن احملرتمني  مرشوع املرسوم القايض ٕ;Yادة ان2شار موظفي إالدارات واملؤسسات العمومgة، شفوي �ٓين: �

 السادة ٔ�عضاء الفریق "س!تقاليل.
5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق أ�صاC  موظفي اdوC،تداعیات مرسوم ٕاYادة ان2شار  شفوي �ٓين: �

 واملعارصة.
 التخوفات املرتبطة بتفعیل املرسوم املتعلق بنقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهیnٓت املشرتكة بني إالدارات، شفوي �ٓين: �

 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العداC والتمنیة.
  5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك. ان2شار املوظفني،ٕاYادة  شفوي �ٓين: �
 5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق "حتاد املغريب 5لشغل. حرtیة املوظفني، شفوي �ٓين: �
5لمس2شار0ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق اdس!توري اdميقراطي  مرسوم ٕاYادة ان2شار املوظفني، شفوي �ٓين: �

 "جvعي.
 

 �ٔس!ئz جيمعها وxدة املوضوع. �
____________________ 

  من النظام اdا�يل: 249املادة 
.zدة املوضوع بطلب من الوز0ر(ة) املعين (ة)، �ٔو ;قرتاح من مك�ب ا�لس بعد موافقة واضعي ا�ٔس!ئxميكن مض سؤالني �ٔو �ٔكرث جتمعهام و  

 من النظام اdا�يل: 254املادة 
ملدر=ة يف =دول ا�ٔعامل Yىل �ٔساس جتمیعها تبعا 5لقطاYات �ٔو الوزارات املسؤوC عهنا، وذ� ا�ٔس!ئz الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق ;�ٔس!ئz ا�ٓنیة واجلزء املتعلق ;�ٔس!ئz اليت تلهيا م�اقشة Yامة مبتابعة ;يق ا�ٔس!ئz ا �س!متر =لسة

  وفق املسطرة التالیة :
  س لعرض السؤال و5لوز0ر 5لجواب كام یيل:تعطى اللكمة لعضو ا�ل

  ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعقgب Yىل اجلواب، - 
  ثالثة دقائق لٕال=ابة عن السؤال والرد Yىل التعقgب، - 

 حيتفظ املتد�ل، يف ٕاطار عرض السؤال �ٔو اجلواب Yلیه، حبقه ف  تبقى من احلزي الزمين احملدد �، 5لتعقgب �ٔو الرد Yلیه.
  :16h30تنطلق اجللسة Yىل الساYة الرابعة و النصف زو"    


