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 :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
ü ماشاب معلیة ال=سجیل يف س7 ا6كتوراه 4لكیة احلقوق ٔ.كدال التابعة جلامعة محمد اخلامس  :&ٓين شفوي

  .اTٔصاR واملعارصةOلمس=شارLن احملرتمني السادة ٔ.عضاء فریق  ،AلرAط
ü :ن احملرتمني السادة ٔ.عضاء فریق التجمع الوطين لٔ]حرار. ،ا6خول اجلامعي شفويLلمس=شارO  

ü :لطلبة شفويA ٔخر انطالق نظام التغطیة الصحیة اخلاصةgن احملرتمني السادة ٔ.عضاء  ،تLلمس=شارO حتادj ةkمجمو
  .Oلشغل Aملغربالوطين 

ü :ت  شفويmارnیاز مoمل إالحصاء من اجk اميل شواهد املاسرت املتخصص يفx باب ٕاقصاءzح|ثیات و.ٔس
 احلريك.Oلمس=شارLن احملرتمني السادة ٔ.عضاء الفریق  ،التوظیف

 :االتصالوزارة 
ü :لشغل من التغطیة  شفويO الم|ةٕاقصاء وفد الف|درالیة ا6ميقراطیةkن احملرتمني السادة ٔ.عضاء الفریق  ،إالLلمس=شارO

 الف|درايل.

ü :ن احملرتمني السادة ٔ.عضاء الفریق  ،ظاهرة إالجرام يف الربامج التلفزیة شفويLلمس=شارOشرتايكj. 

 :الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني
ü :لمس<شار>ن احملرتمني السادة 5ٔعضاء الفریق  ،دمع ساكن املناطق الباردة ببالد% بوسائل التدف�ة شفويAتقاليلEسF.  

 الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل: 

ü دمات الرام  :شفويL،  لمس<شار>ن احملرتمني السادة 5ٔعضاءAتوريفریق الEسMا.  

 

 
 

 

 

þ دة املوضوعOجيمعها و SئE5ٔس*. 

____________________ 

 :من النظام اMاLيل 249املادة 
.SئEلس بعد موافقة واضعي ا]ٔسaب اcقرتاح من مكf دة املوضوع بطلب من الوز>ر(ة) املعين (ة)، 5ٔوOميكن مض سؤالني 5ٔو 5ٔكرث جتمعهام و 

 :من النظام اMاLيل 254املادة 
تعلق ,*ٔس'ئ% اليت تلهيا م6اقشة 3امة مبتابعة ,يق ا*ٔس'ئ% املدر"ة يف zدول ا]ٔعامل ~ىل |سEمتر zلسة ا]ٔسEئS الشفهیة بعد ٕاهناء اجلزء املتعلق f]ٔسEئS ا]ٓنیة واجلزء امل 

 Iٔساس جتمیعها تبعا Kلقطا3ات Iٔو الوزارات املسؤوF عهنا، وذC وفق املسطرة التالیة :
 تعطى اللكمة لعضو اWلس لعرض السؤال وKلوزUر Kلجواب كام یيل:

 دقائق لعرض السؤال والتعقaب 3ىل اجلواب، ثالثة -
 ثالثة دقائق لٕال"ابة عن السؤال والرد 3ىل التعقaب، -

 حيتفظ املتدqل، يف ٕاطار عرض السؤال Iٔو اجلواب 3لیه، حبقه فm تبقى من احلزي الزمين احملدد K ،gلتعقaب Iٔو الرد 3لیه.
 :h3061و النصف زوv   الرابعةتنطلق اجللسة 3ىل السا3ة  


