المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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نشرة إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

ا ا
احتضنت قاعةاا جتماعاتاعةاع
جألكعدمييا ججلهويا للرتبيا وجلعكاويا
جلها كلتيم وجد ناو ،باحاعل جلاياو
جلسحت أشغعل جتماعاتاعل جلاعا ا ا
تجنااعل جل ا اااول جل ا سم ا لاالااتااوماام
 8102/8102بعجلها.
وخصص جتمعتعل جلذ ت أمه جلسيا
م ي جألكاعدمياياا ر اوس جلساعد

جل ي ي جتقليتيني لكل م كلتيم
طعنطع ،ومي إفين وجلكلف بع با
م ي يا أماع جلاكج وساماعأل جألقساع
وسئيس مصل ا جلعوجبل وتعحع أشاغاعل
ججمللس جتدجس للعذك بعلعوماياهاع
جللكيا جلسعميا جلع تنا يف اطاعبا
 82يوليوز و 81غشت  8102نعماحاا
ذك ى ةي جلع ش ججملي وجلاذكا ى
جخلعمسا وجلسعني لثوس جللك وجلشاعا
حيث متت جل ةو لانناكاحاعى ةالا
تنكيل هذه جلعوميهع .
وذكر جلسي جل ي بعلنعمحا بأهم
توميهع جلسي وزي جلرتبيا جلوطنيا
وجلعكوي جلهين وجلععليم جلععل وجلح ث
جلعلت بشأ ،ب نعمج تيس ومحعدس
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عدد 801 :
————
شتنرب 8102

مليو ،حمفظا وجتطعع جل سم
وجل جسس ججلتعةعتيا وجلععليم جألول
وت ليص جلفوجسق جتمعتعةيا وججملعليا
وجلعوميه جلحك وتأهيل جلؤمسع
وإلكجميا جلععليم
جلععليتيا وجللغع
موجضيع تهم موظف
ف ال ة
جألكعدمييع وجلععليم جألول وجلعوجبل
حول جل اول جل سم ججل ي .
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5057785588 :



aref.guelmim@men.gov.ma :
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وشكل جلل عأل منعمحا جمعع ض م
االهلع جلسي م ي جألكعدمييا أهم
ش وط إجنعل جل اول جل سم دجةيع إىل
جحل ص ةل إجنعز مجيع جلعتليع يف
جآلمعل جحمل د هلع ع ي ت جنطالق
ا مع جل جاليع وجتطعع جل سم يف
موجةي ةهع وآليع تنكيل جلربنعمج جلوطين
وكذج جلسحل
لعطوي جلععليم جألول
جلكفيلا بعالست عأل نظوما جلعوميه
جل سم وجلهين وجلسعج ج جلرتبويا
إضعفا إىل
وضحط جلوجسد جلحش يا

جحلكعما جلعليا.

وخالل مداخالهتم ،تصرصر جلا يا و،
جتقليتياو ،إىل تاعالاف جلاعا جبا
جلعنظيتيا جليت مت جختاعذهاع ما أمال
ضتع ،جتنطالق جلافاعالا لالا سجماا
جبتيع جلؤمسع جلععليتيا بعجلها يف
موة هع جحمل د كتع ق موج معاطاياع
بشأ ،جلوضعيا جل جهنا بعلععليم جألولا
جبتيع جل ي يع وجتم جألج جلعاذاذ جو
تلك جلربجما م أمل تطوي هذج جلصنف
م جلععليم وجلنهوض به بشا جكاا ماع
جلفعةلني يف جلي ج.،
هذا ،ويشار أنه مت تشاكايال جلاع،
ت م ممثلني ة تعلف جلا اطاعةاع
جخلعسميا لععحع تهيئ وجتهيك جلؤمساع
ووضعيا جل سج جل سجميا يف جألماوجق
وجلوقوف ةل م ى تنفاياذ ماكاوناع
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جل ةم جالمعتعة وجالتفعقيع جخلاعباا
بعلص ا جل سميا وكذج تعحع وضعياا
جلاافا ااعألج جلا جااالاايااا وجخلااعسماايااا
للتؤمسع وحمعسبا جلظوجه جلسلاحاياا
وجحلفعظ ةل أم ومالما جلععالاتاني
ف ال ة تعحع جلععليم جالول وجلرتباياا
غ جلنظعميا وحماو جألماياا وماوجألماا
جلعكوي مع معطلحع موق جلشغل.

5057785588 :

5057785050 :
:

aref.guelmim@men.gov.ma
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