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 :األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة

دماج إلكتاتيب إلقرآ نية يف منظومة إلتعلمي إلعتيق :شفوي ✓ إلعدإةل إحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،إ 

  .وإلتمنية

 :واإلسكان وسياسة المدينةإعداد التراب الوطني والتعمير  وزارة

 .إل صاةل وإملعارصةإحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،حل معضةل إملساكن إل يةل للسقوط :شفوي ✓

 :التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة
نعاش إلشغل :شفوي ✓ إحملرتمني إلسادة آ عضاء  نللمستشاري ،إلوضعية الاجامتعية ملتدريب مرإكز إلتكوين إملهين وإ 

  .إلعدإةل وإلتمنيةفريق 

  .مجموعة إلكونفدرإلية إدلميقرإطية للشغلللمستشارين إحملرتمني إلسادة آ عضاء ، إلهدر إملدريس يف إلعامل إلقروي شفوي: ✓

الاس تقاليل إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق  نللمستشاري ،وضعية آ ساتذة إدلرجة إلثالثة )إلسمل إلتاسع( :شفوي ✓

  .للوحدة وإلتعادلية

 :التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزارة

إحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،إل رضإر إليت تسبهبا إل مطار وإلتقلبات إجلوية ابلطرق إلوطنية :شفوي ✓

  .إلتجمع إلوطين لل حرإر

  .إلعدإةل وإلتمنيةإحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،إلعامل إلقروي جبهة درعة اتفياللتفك إلعزةل عن  :شفوي ✓

 .الاشرتإيكإلفريق للمستشارين إحملرتمني إلسادة آ عضاء ، إلنقص إحلاصل يف عالمات إلتشوير إلطريق شفوي: ✓

إليت تعيشها بعض إملدن وإلقرى إل جرإءإت إحلكومية إملتخذة من آ جل موإهجة موجة إلربد إلقارس  :شفوي ✓

  .الاحتاد إملغريب للشغلإحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،إملغربية

  .إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق إحلريك نللمستشاري إلنائية،فك إلعزةل عن إملناطق  :شفوي ✓

 :السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي وزارة

الاس تقاليل للوحدة إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق  نللمستشاري ،”2020رؤية “الاسرتإتيجية إلس ياحية  :شفوي ✓

  .وإلتعادلية

الاس تقاليل للوحدة إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق  نللمستشاري ،خدمات إخلطوط إجلوية إمللكية إملغربية :شفوي ✓

  .وإلتعادلية

 بالنقل: ةالدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف كتابة

الاحتاد إلعام ملقاولت إحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،تقوية تنافس ية رشاكت إلشحن إملغربية :شفوي ✓

  .إملغرب

  .للوحدة وإلتعادلية الاس تقاليلإحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق  نللمستشاري ،تطوير منظومة إلنقل :شفوي ✓
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 الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء: كتابة
جناز إلسدود شفوي: ✓   .إلفريق إدلس توري إدلميقرإطي الاجامتعيللمستشارين إحملرتمني إلسادة آ عضاء ، إ 

  .إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق إحلريك نللمستشاري إلقروي،إملساكل إلطرقية ابلعامل  :شفوي ✓

الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  كتابة

 :المكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
حدإث مرإكز إدلمع إلتقين يف قطاع إلصناعة إلتقليديةآ  م :شفوي ✓ إحملرتمني إلسادة آ عضاء  نللمستشاري ،ل برانمج إ 

  .إل صاةل وإملعارصةفريق 

إحملرتمني إلسادة آ عضاء إلفريق  نللمستشاري ،2017حصيةل وزإرة إلصناعة إلتقليدية خالل إلس نة إملالية  :شفوي ✓

  .الاس تقاليل للوحدة وإلتعادلية

 :العدل وزارة

إحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،وإجلولنإعتقال إملوإطنني بسبب خمالفات قانون إلسري  :شفوي آ ين ✓

  .إل صاةل وإملعارصة

  .إل صاةل وإملعارصةإحملرتمني إلسادة آ عضاء فريق  نللمستشاري ،الاعتقال الاحتياطي :شفوي ✓

 
 

 

 

 

 

 .آ س ئةل جيمعها وحدة إملوضوع 

____________________ 

 من إلنظام إدلإخيل: 249إملادة 

 جتمعهام وحدة إملوضوع بطلب من إلوزير)ة( إملعين )ة(، آ و ابقرتإح من مكتب إجمللس بعد موإفقة وإضعي إل س ئةل.ميكن مض سؤإلني آ و آ كرث 

 من إلنظام إدلإخيل: 254إملادة 

يق إل س ئةل إملدرجة يف جدول إل عامل تس متر جلسة إل س ئةل إلشفهية بعد إ هناء إجلزء إملتعلق ابل س ئةل إل نية وإجلزء إملتعلق ابل س ئةل إليت تلهيا مناقشة عامة مبتابعة اب

 إلتالية:عىل آ ساس جتميعها تبعا للقطاعات آ و إلوزإرإت إملسؤوةل عهنا، وذكل وفق إملسطرة 

 تعطى إللكمة لعضو إجمللس لعرض إلسؤإل وللوزير للجوإب كام ييل:

 ثالثة دقائق لعرض إلسؤإل وإلتعقيب عىل إجلوإب، -

 إلرد عىل إلتعقيب،ثالثة دقائق لال جابة عن إلسؤإل و  -

 حيتفظ إملتدخل، يف إ طار عرض إلسؤإل آ و إجلوإب عليه، حبقه فامي تبقى من إحلزي إلزمين إحملدد هل، للتعقيب آ و إلرد عليه.

 :14h30  وإلنصف زوالا إلثانيةتنطلق إجللسة عىل إلساعة  


