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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق $س#تقاليل. ٕاسرتاتیجیة احلكومة ٕالصالح التعلمي العايل، شفوي �ٓين: �
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق أ>صا; واملعارصة. العايل،ٕاصالح التعلمي  شفوي �ٓين: �
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العدا; والتمنیة. ٕاصالح م?ظومة التعلمي العايل، شفوي �ٓين: �
  احلريك.7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  ٕاسرتاتیجیة احلكومة ٕالصالح التعلمي العايل، شفوي �ٓين: �
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق التجمع الوطين لDٔحرار. ٕاسرتاتیجیة ٕاصالح التعلمي العايل، شفوي �ٓين: �
7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق $حتاد  ٕاسرتاتیجیة ٕاصالح التعلمي العايل والبحث العلمي، شفوي �ٓين: �

 العام ملقاوالت املغرب.
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الوزارة 

 العامة والحكامة:
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق $س#تقاليل. النظام اجلدید ل5سعرية وفوSرة املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �
 املعارصة.7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق أ>صا; و  ارتفاع �ٔسعار املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق العدا; والتمنیة. اخXالالت فوSرة الكهرQء واملاء، شفوي �ٓين: �
  7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق احلريك. ٕاصالح نظام ا5Zساب فواتري املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �
7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق  النظام اجلدید ال5Zساب \سعرية فاتورة املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �

 التجمع الوطين لDٔحرار.
  7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق $شرتايك. النظام املعمتد يف ا5Zساب فواتري املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �
 7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء فریق $حتاد املغريب 7لشغل. لكهرQء،نظام فوSرة املاء وا شفوي �ٓين: �
7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق  النظام اجلدید ال5Zساب اس#هتالك املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �

 اfس#توري اfميقراطي $جcعي.
7لمس5شار2ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء مجموgة الكونفدرالیة  النظام اجلدید ال5Zساب فواتري املاء والكهرQء، شفوي �ٓين: �

 اfميقراطیة 7لشغل.

 
 ٔ�س#ئk جيمعها وZدة املوضوع. �

____________________ 
  من النظام اfاrيل: 249املادة 

  �ٔو Qقرتاح من مكXب ا�لس بعد موافقة واضعي ا>ٔس#ئk. ميكن مض سؤالني ٔ�و �ٔكرث جتمعهام وZدة املوضوع بطلب من الوز2ر(ة) املعين (ة)،
 من النظام اfاrيل: 254املادة 

 ا>ٔس#ئk املدر�ة يف �دول ا>ٔعامل gىل \س#متر �لسة ا>ٔس#ئk الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق Q>ٔس#ئk ا>ٓنیة واجلزء املتعلق Q>ٔس#ئk اليت تلهيا م?اقشة gامة مبتابعة Qيق
  ها تبعا 7لقطاgات ٔ�و الوزارات املسؤو; عهنا، وذ� وفق املسطرة التالیة :ٔ�ساس جتمیع 

  تعطى اللكمة لعضو ا�لس لعرض السؤال و7لوز2ر 7لجواب كام یيل:
  ثالثة دقائق لعرض السؤال والتعق�ب gىل اجلواب، - 
  ثالثة دقائق لٕال�ابة عن السؤال والرد gىل التعق�ب، - 

 ال ٔ�و اجلواب gلیه، حبقه ف� تبقى من احلزي الزمين احملدد �، 7لتعق�ب ٔ�و الرد gلیه.حيتفظ املتدrل، يف ٕاطار عرض السؤ 
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  :16h30تنطلق اجللسة gىل الساgة الرابعة و النصف زو$     


