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

انعقد مساء يوم االثننين
 30شتنيرب  8302بكلمين،
اجتماع مع متنينينلنين ن
األستاذات واألساتذة موظفات
ومننوظننفنند األ ننا نني ن
اجلهوي للرتبي والتكنوين
لمي ،وا نون أفنوا
جله
 8302 / 8302و 8302

ترأسه مندينر األ نا نين
اجلهوي السنيند ناند ا
بننو ننرفننه
وحضنننننر
ن من
السننننننا ة
رئننننينن ن
قسننننننننن،
الشنننن ون
اإل اريننن ن
واملالي ورئي قس ،تندبن
املوار النانشنرين ورئنين
مصلح النتنوا ن وتنتنانع
أشننلننال ااننلنن اإل ار
واملكلف مبكتب التوا

مستجدات الكفاءة املهنينين
باأل ا ي .
االنتقنالنين نذ
وخصننا االجننتننمنناع واحلر
املنننيننعننقنند الفئ حنينق قندمنذ بنهنذ
بطلب من املنياسا شروحات وتوضيحات
متيينلنين حول ااهنو ات النب بنذلنذ
لى عيد األ ا ي من
األسنناتننذة
للتداول يف أج معاجل خمتلف القضايا
جممنو ن والوضعيات ذات ل بنهنذ
الفئ .
م النيقنا
املتعنلنقن
بالوضعيات اإل اري واملالنين
لاعض األستاذات واألساتنذة
ومستحقات بنعنض األفنوا
خن ل فننرتات الننتننكننوي ن
املسننتننمننر بنناإلضنناف ن ا
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عدد 800 :
————
شتنرب 8302

5057785050 :

5057785588 :



aref.guelmim@men.gov.ma :



http://aref-gon.men.gov.ma/ar/Pages/Accueil.aspx :

عدد 800 :
————
شتنرب 8302

نننقنناد هننا ء وبنننينناء والننذ
استلرق هاء السا والنيصنف
ااننهننو ات الننب تننقننوم بننهننا
األ ا ي لنتنسنرينع وتن ة
مننعنناجل ن وتنندب ن خمننتننلننف
الوضعنينات اإل ارين واملنالنين
ملوظفات وموظفد األ ا ي
و نذا فنتنا بنات النتنوا ن

وينيدر هذا االجنتنمناع يف
الفنعنال
إطار االنفتاح والتوا
الذ أبذ هنذ األ نا نين
لى نهجه مع خمتلف مكونات
املنيظوم التعليمي وشر ائها
ما يأتد ذلن تننينفنينذا
للتعليمات امللكي السنامنين

املتضمني يف خطابد  82يولينو
و 83غشننذ  8302و ننذا
توجيهات السيد و ينر النرتبنين
الوطنيين والنتنكنوين املنهن

والتعلي ،العالد والاحق العلمند
خ ل لقائه األخن منع السنا ة
املديري املر زي واجلهنوين
واإلقليمي مبنياسا التحنضن
لننلنندخننول املنندرسنند اجلنندينند
والرامي إ إي ء هذ الفئ من
املوظف العنياي الن من من
خنن ل الننتننوا نن واإلنصننات
النشلاالته ،والتفا اإلجيابند

مننع قضنناينناهنن ،والننتننذ ن
باملستجدات الب تضمنيها القانون
اإلطننار ملننوظننفننات ومننوظننفنند
تقدي،
األ ا يات فض
احللول املمكني لك منا من
شأنه التأث سلاا لى الندخنول
املدرسد اجلديد.
ومث ممينلنو األسناتنذة يف
ختام هذا االجتماع الذ ختلنلنه
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املستمنر وتنقندين ،شنروحنات
نلنمنا نذ
وتوضنينحنات
الضرورة لذل .

5057785588 :

5057785050 :
:

aref.guelmim@men.gov.ma

http://aref-gon.men.gov.ma/ar/Pages/Accueil.aspx :

