
 

 نشرة  إلكترونية إخبارية تصدرها مصلحة التواصل وتتبع أشغال اجمللس اإلداري بأكادميية جهة كلميم وادنون

جلنة مشرتكةرتة       عاينت

بني االةادمييرتة اجلرتيرت  رتة       

للكبية والتك  رت  ووال رتة     

جية ةلميم واد ن ن، الرتيرت     

، 8402شرتترتنرت        40الثالثاء 

أماة  خمصصة لبناء عشرت   

حجرت ا  داايرتيرتة ط ر رتاا           

ب نامج   و  القرتارتاء عرتلرت        

البناء املفكك 

بشرترترترتكرترترترت   

نيائرت  عرتلرت       

مسرترترترترتترترترترترت    

املرترترتايرترترتسرترترتا  

التعرتلرتيرتمرتيرتة      

بال يط الق وي التابعة جليرتة  

ةلميم وادن ن ط أفق ينرتة  

، حبارترترت ا اءيرترترتاء        8480

املايسا  التعليمية املعنيرتة  

وبعض ممثل  

اجلرترترتمرترترتاعرترترتا  

والسرترتلرترت رترتا    

وةذا ائرتيرت    

املقاولة النائلرتة  

 .للصفقة

هذه العرتمرتلرتيرتة،       وتندرج

اليت تسترتيرت ه هرتذه السرتنرتة          

مجرترتاعرترتة رفرترت ان اال رترتلرترت         

الصغري، تغجيجت، مجرتاعرتة     

أف ةط ومجرتاعرتة أيرت  رت          

مب    ة ةلمرتيرتم، نرتمرت        

الش رت  االو  مرت  برت نرتامرتج            

تقليص الرتفرت ااا الرتالرتيرتة        

والكابية ط املنا ق الق و رتة  

بقيمة مالية تفرت ا مرتلرتيرت ن       

الف داهم، واملم   مرت      044و

 .صن وا التنمية الق و ة

    :5057785050           :5057785588  

  :aref.guelmim@men.gov.ma   

   :http://aref-gon.men.gov.ma/ar/Pages/Accueil.aspx 
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 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 جهة كلميم وادنون
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ال نامج، الرتذي   ويهدف

 8402 غ   الفكة م  ينة 

، اىل حتقرتيرتق   8480اىل ينة 

االنصاه وتكافرتا الرتفرت        

باالنافة اىل حتسرتني جرت دة     

الكبية والتك    م  خرتال   

ت فري ظرت وه الرتترتلرتصرتيرت            

ال ااي  باملنا ق الرتقرت و رتة      

انسجرتامرتا مرتو اول الرت ء رتة            

االيرترتكاترترتيرترتجرترتيرترتة  صرترتالل     

املرترتنرترت رترت مرترتة الرترتكبرترت  رترتة          

8402/8404. 

اىل    كما يهددف ييادا    

حتسني وترتعرتمرتيرتم حصرت            

الساةنرتة الرتلرتيرتة عرتلرت            

اخل ما  األيايرتيرتة األخرت        

ةالكي باء واملاء والصرتلرتة   

رىل جانب التعليم برتا نرتافرتة    

اىل تييئة الرت رت وه الرتال مرتة       

لتعز ز وتن  و االمكانيرتا   

االقرتترتصرترتاد رتة لرتلرتمرترتنرتا رترتق         

 .الق و ة واجلبلية

وباملوازاة مع ذلد،     

اللجنة االةادميية، قامت 

املك نة م  السرتادة ائرتيرت       

مصللة البنا ا  والترتجرتيرتيرتز     

والتيرتيرتئرتة واملرتمرتترتلرتكرتا            

وائي  مكتب الرتترت اصرت ،      

بز ااة مي انية لتفرتقرت  يرتري      

تق   رجنا  األشغا  بامل اية 

اجلماعاتية جبمرتاعرتة رفرت ان      

اال ل  الصغرتري مبرت  رت  رتة       

ةلميم، حيرت    الرت قرت ه        

عل  خمتلف امل اح  املنرتجرتزة   

مبعّية ائي  األشغرتا  والرتيت     

 .%04بلغت نسبة ح ال  
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